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mely készült: 2003. július 30-án a Magyarországi Arablótenyésáők Egyesülete közgyűlésén,
B áb o lna-K arrtar aszínház

Jegyzőkönyv -v ezető: Ferenczi Anikó

Jegyzőkönyvhitelesítő: PőczíLajos
kocsis Alfréd

Jelenvan: 34 egyesüleíitag

A közgytílé s határ ozatképes.

A közgyűlés napirendje :

1. Új tagok felvétele és bemutatása
2, Beszámolósa2000-2003. évben végzetttevékenységről

Előterjesztő: dr. Hecker Walter elnök
3. Beszámoló az Egyesület2002. éví gazdálkodásáról, pérungyihelyzetéről, a

könywizsgáló jelentéséről
Előterjesáő : dr. Vucskits András a Számvizsgálő Bizottság elnöke

4. Előterjesáés az álloménybirá|atról, a továbblépés lehetőségeiről
Előterjesáő: Rombauer Tamás ügyvezető elnök

5. Jelöló Bizottság megváIasztása
6. Tisztségviselőkmegválasúása
7. Egyebek

1. napirendi pont - Új tagok felvétele és bemutatása
A közg$ilés megszavazta, hogy az új tagok felvétele csoportosan, egyhangúlag kerül
elfogadásra. (lásd melléklet).
Rombauer Tamás:
2003.január l-jén256 tagja volt az Egyesületnek, a tagsági létszátrn nem azonos a tenyésáők
létszámávaI.

2. napirendi pont - Beszámo|ő a2000-2003. évben végzett tevékenységről
dr. Hecker Walter:
A három év eredményeit szeretném röviden összefoglalni.
2000. február l6-an Rombauer Tamásnak felmondtak, hogy nincs sziikség ménesvezetőre, a
fajta fejlesúésére tett tervek meghiúsultak (kancák minősítésében), a bábolnai ménekhez
nehezebb v olt hozzáférni.
2000. július 10-11. Nemzetközi,Tenyészszemle Kaposviir- 140 egyed vettrészt a bírálaton.
200L augusáus 29. Budapest Allattenyésáési Konferencia - a Shagya-arabtől német nyelvű
előadást tartottam.
2002. augusztus 31. szeptember 01. Arab Lovak Fesáiválja Bábolnán - 200ló vett részt, a
díj lovaglás, díjugratás, terepversenyen 90 ló szerepelt.
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Az eeyesületi lólétszám:
2000. évben 2I4Iő
200I. évben 262Iő
2002. évben 248lő (208 természetes személy, 40 jogi személy tulajdonában)

A törzskönyvezett kgncák száma: 2000. 200]. 2002.

- arab telivér 185 I92 I99
- Shagya-arab 348 313 394

A törzskönyvezett mének száma;
- arab telivér 67 85 85

- Shagya-arab

A párosított kancák száma: 480 465 430

Mint a számok is mutatjrák, csökkent a tenyésztési kedv. Segíteni kell a tenyésáőket abban,

hogy eredményesebb lovakat tenyésszenek.
ötUon olyan istállót kell kialakítani, ahol a legjobb eladó lovak állnának, azontenyésztőknek,
akik a,,nukleus" programban részt vesznek.

Megjelent a Lóútlevél rendelet 2003. junius 20-án, A magyar útlevél egységes legyen, nem
minden tetyésztő egyesületnek. Lóútlevél nélkül nem lehet lovat vágóra küldeni.

2003.januar 1-tő1 új Törzsmén SzabáLyzat Régen úgy volt, hogy amelyik mén Bábolnan
került felállításra, az lett törzsmén.
Most az ivadékok alapjánlesz, fiiggetlenül attól, hogy hol áll.

A tenyésáési programot - Erich Brums a |ótenyésztés genetikában legelfogadottabb - jónak

ta|áIta.

I sz. hatúrozat

Az elnöki beszdmolót a tagsdg egyhangúlag elfogadta.

3. napirendi pont - Beszámoló az Egyesület 2002. évi gazdálkodásáról, pénzügyi
he|yzetéről, a könywizsgáló jelentéséről

Melléklet: - Beszámolő a2002. évi tevékenységről
- Közhasznú jelentés
- SzámvizsgáIő Bizottságjelentése
- 2003. évipénzúgyi terv.

il. sz. hatdrozat
A pénzügti beszúmolót, a közhasznú jelentést, a Számvizsgúló Bizottság jelentését, és a

2003. éví pénzügyi tervet a tagsóg eglhangúlag elfogadtu



4. napirendi pont - Előterjesztés az állománybírálatról, a továbblépés lehetőségeiről

Rombaeur Tamás:

Svájcban megállt a tenyésztés, Európa_szerte nagy araílyú a csökkenés, drága a

takarmány, ,rirr". széna, zab, legelő. Az arab telivér íenyész-szemlék látogatottsága

csökken. A minőségi lótenyésáés felé kell fordulni, sok akőzépszerÚ, gyenge egyed-

Az ISG kimutatasa szerint a Shagya_arab tenyészkancák száma:

1999-ben 1.715 kanca
2000-ben 1-748kanca
2001-ben t,765kanca
2002-ben 1.689 kanca.

Snikíteni keII az ajanlott mének körét, sok a 80 fedezőmén, eltávolodtak a versenyképes

ménektő1, Sok Ósikó születik, ami kísérlet. A mének és kancák állomanybírálata

szükséges (használható fényképek - Internet).

HasznáIatterén felállító istalló lenne Ölbőn. Előszelekció után eladható lovak (Internet,

csendes árverés, eladó bemutató, ménparádé).

A ménvizsgára kevés az új jelentkező,nem jő a minőség,

Bábotnrán újabb mének kerülnek felállítása, vissza kell hozni a klasszikus arabot (Shagan-t

Németországból átadnak).

A nem bélyegzett csikókra vonatkozóan szabáIyozás született - pót fedeáetési jegY

alapján bélyegeáetők.
Minden csikónak abban az évbenki kell adni a bélyegzési számot, amikor született.

óshonos, nukleus állomanyt kell létrehozni,100-I20-as tenyészkanca állomannyal.

Augusáus l-től új tenyésztésvezetője lesz az Egyesületnek Hendinger Zsolt
személyében.

Baranvai Sándor:
Az Egyesület pénzügyileg stabil. Biológiai Alapok péúyánat- kevesebbet vetti.ink igénybe,

nem mindenki adta be az igénylést.
Az elmúlt egy-két év nem volt különösen ,,pörgős" , piaci hiany van, hiányzik akiképző
báZi$ Nagyon fontos az Egyesület és a Ménesbirtok együttműködése.

dr. Novobáczky Iván úr levele - Hogyan tovább? (melléklet). A tenyésztő egyesület a

fajtáért felel.



4

dr. Novobácz.v lván:
20 éve tenyésá Shagya-arabot, a jövőjét veszélyeztefue látja. Recesszióra szelekció a

váIasz, a piacon a gyenge állomarry szerepel. Sok a selejt ló, mindeni azt akala eladni. Az
eredményességhez harom,,szereplő" kell:

- Tenyésúő,
- Nukleus ménes,
- Egyesület.

A külfoldről behozott mének lehetóségével nem éltek a tenyésztők.

A jövőt illetően a megduzzadt ménparkot át kell nézni, a kancrákat két lépcsőben minősíteni
kell (fiatalkori, érett lovak). Szorosarr egyutt kell működni a Ménesbirtok Kft-vel, a
tulajdonjog érintése nélkül, nukleus ménes állomrány kialakítása. A tenyésztői niajdonban
lévő és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. tulajdonában lévő 100-as kancaállománnyal
nukleus ménes léttehozása.

Rombauer Tamás:
A Ménesbirtok gazdálkodásában 500 ló (arab+angol telivér) szerepel, ami a bevétel 6 %-át
jelenti. Nem feltétlenül érdekiink, hogy az érat rontsuk, vagy konkurrensként lépjtink fel a
piacon, a Ménesbirtok Kft. a bevételeit inkább a szolgáItatásokból teremti elő.

Pataki Mihál:l.
A bábolnai szakvezetés kérdése megoldódott. Mindenki nagyon gyenge egyedeket kívan
eladni. A díjugrató sportban Aladin Shagya-arab mén megnyerte a magyarországí
fedezőmétek díjugrató versenyét. Küllemben is szelektálni kell, nézni kell, hogy milyen a
galopp minősége. (Kancaszemlék, pedigrisáikai értékelés, kancacsaládok, haszná|hatőság,
korrekt felépítés.)

dr. Hecker Walter:
Pataki Mihály díj ugratásban elért eredményeihez gratrrlálunk.
Nemzeti Lovasprogram készüI, azon régiók, amelyek beleteszik a lovat valamilyen címen,
pályazati lehetóség van. Megalakult anégy párti lovas képviselők bizottsága.

Rombauer Tamás:
A ló bírálata során a pozítív tulajdonságokat kell kiemelni. Sziikség van a sportta, ezért
Bábolnan is új edzőt alkalmazunk Rozmán Ferenc úr személyében, aki mind a Pettkó-
Szandtner Tibor Szakiskola tanulóit, mind a BSE ifiúsági lovasait oktatja.
Az ISG Alapszabály rendszere nehézkes. Kérdés, hogy Bábolna hogyan tudna legalább
informális szinten atenyésztés élére állni. Piacot kell nyerni, hogy ne csökkenj en atenyésztői
kedv, nyitni kell a környező országok felé.
A Tenyésztési Szabályzatot mindenkinek be kell tartani, a méneket tulajdonostól fliggetlenül
törzsménné nyilvaníthatj uk.

Dénes Péter:
Természetvédelemben dolgozik. A természetvódelmi őrök közril csak elvétve használják a
lovat, pedig több mint 200 természetvédelmi őr van. A Lovas Természetvédelmi Hálőzaíban
kb. 40-50 fő §emzeti Parkonként 4-5 fő) venne résá. Ebben a programban a Shagya-arab
lovat kellene használni, ez jő alkalom lenne a fajtanépszenisítésére.
Felajanlotta segítségét az Egyesületrészére támogatások,hozzájérulások felkutatásában.



II. sz- hatúrozat
A közglűlés az előterjesztést egt tartózkodds mellett elfogadta

5. napirendi pont - Jelölő Bizottság megválasztása

A Jelölő Bizottság elnöke: Schenk János
tagjai: Kakas János

kulcstír zo|tén

A közgytílés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta Schenk János urat a Jelölő Bizottság
elnökének, Kakas János és Kulcsar ZoLtán urakat a Jelölő Bizottság tag|ainak.

A Jelölő Bizottság
- azBgyesület elnökének dr. Hecker Walter urat javasolja - aközgyűlés egyhangúlag

elfogadta,
- az Egyesület alelnökének Parti lmre urat javasolja - aközgy(ilés egyharrgúlag elfogadta,
- az Egyesület ügyvezető elnökének Rombauer Tamás urat javasolja, - aközgytílés
egyhangúlag elfo gadta,

Tenyésztési Bizottság elnökének a Jelölő Bizottság Baranyai Sandor urat jelölte - a közgyűlés
egyhangúlag elfogadta.
Tagok: - Kovács Judit,

- Csrák Mihály,
- dr. Mihók Sándor,
- ZubekJános aközgyűIés egy tartózkodás mellett elfogadta.

Számvizsgáló Bizottság elnökének - dr, Vucskits András urat - a közgyűIés egyhangúlag
elfogadta.
Tagjainak: Gaál Imre és dr. Fitos Gyula urakat - aközgyűIés I tartőzkodás mellett elfogadta.

Sport Bizottság elnökének Pataki Mihály urat javasolja- aközgyulés egyhangulag elfogadta.
Tagjainak: Engler József és Jerkovics József urak közül l fő tartő7kodas mellett Jerkovics
József urat, Bányai Béla urat aközgyű|és egyhangúlag elfogadta.

Fegyelmi Bizottság tagjainak dr. Novobáczky lvtn, Király LászIó és Répás József urakat
jelölte a Jelölő Bizottság - aközgyúIés2tartőzkodás mellett elfogadta.

Schenk János úr nagy kitartást kíván az új elnökség munkájához.

IV. sa határozat
A közgtűlés az új elnökséget megválasztotta

dr. Hecker Walter:
Megköszöni abizalmat és az együttműködést,



Rombauer Tamás:
Nem volt könnni a rábeszélés, hogy a jelöltek vállaljrák a funkciót. Helyettem is jobb lett
volna valaki más, köszöni, hogy vállalta ez a stáb a megbízatást.

Ezze| az ülést bezárja, köszöni a részvételt

K.m.f.

Parti Imre

Wo.:l !_ ,4?4i,í
kocsis Alfréd

dr. Hecker Walter

Rombauer Tamás


