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A MagyarországiArablótenyésáők Egyesületének 2a04. november l2-énpénteken 8.00 Órára

kilrt közgwlése határozatképtelerség miatt elnapolódott.

A közgyűlés változatlan napirenddel2004. november 20-ón szombaton 13-45 Órai keZdettel

B ób oln án a Kamaraszínházban keriilt megtartásra

Jelen vannak: a meltékelt jelenléti hl safint, 23 egtesüleü tag

Jegyzőkönyv-vezető: Ferenczi Anikó

Jegyzőkönlw hitelesítő: dr. Kiss Attila
Hendinger Zsolt

A közgl űlés h atúro zatkép e s.

A közgv űlés napírend,íe:

1. Úi tagokfelvétele és bemutatása

2. Beszámoló a 2004. évben végzett tevélrenységről
Előterjesztő: dr. Hecker Waher elnök

Rombauer Tamás ügnezető alelnök

3. Beszómoló az Egtesület 2003. évi gazdáltrnúísóról, pénzügli helyzetérŐI, a

k)nywiz s gáló j elenté séről, a 2 0a4. év finanszírozás ór ól
Előterjesztő: dr. Vucsktis András, a Szómvizsgáló Bizottsóg elnölrp

Rombauer Tamás üglvezető elnök

4. A Shagla-arab helyzete Európa-szerte, az ISG műlödése, elképzelésünk eg mŰIÖdő

európai e güttműlr,odés sel lrnpcsolatban
Előterjesztő: dr. Hecker Walter elnök

Rombauer Tamás ügnezető elnök

5. Eglesületünk tenyésztési prograrnjónak alakulósa, a nuWeusz lrancaóllomónY

ialakítasa, törzimének besorolósa, kiilönös tekintettel a 20a4. évi mérwizsga

eredmércyére
Előterjesztő: Rombauer Tamós ügnezető elnök

6. TájéIrnztató az őshonos állatfajták tenyésztéséhez igénybe vehető tómogatósolról
Előterj e sztő : Baratryai Sándor

kovács Judit

7. A 20a5. évi tagdíjakmegállapítása

8. Eglebek
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A közgyulés napirendj et atagság egyhangúlag elfogadta.

7.napirend - Úi agokfelvétele és bemutatdsa
a r.orgytires megszavaáa, hogy az:q5tagok felvétele csoportosan kerül előterjesáésre. A 31

új tag (lrásd melléklet) felvét e|ét a tagsáq egyhangtiag megszavazta.

2.napirend - Beszámolő a 2004. évben végzeű tevékenységről
ffi,Woltu,,Marcius6-ánTenyés/tőiSzimpóziumvo1tBábolnánapárosítássa1,
,*p*"dá"bt rógtá*l kapcsolatbarr, ahol egy gyakorlati bemutatót is láthattunk, mely nagYon

jól sikerült."Áprilisban 
született az a parlamenti döntés, mely szerint az összes magyílí Őshonos állatfajta,

így a Shagya-atab ló Magyar Nemzeti Kincs.
Űa3*u* 

-Bábolnán 
rendezték a Közép-Európa Kupa Távlovagló és Távhajtó VersenYt,

nagyon jó eredményekke| a kapcsoliatot tovább kell építeni, jövőre a Vilagkupa sorozat

helyszíne lesz Bábolna.
Augusztus 6-7-s-á1\ külfildi bírók részvételével zajlott az Arab Lovak Fesztiválja. Aíab

telivérsk tekintetéb€n nem v€yunk az élen" Sha€ya-arab lovaink a nemzetkÖzi tenYésrtők

közirtt is jól szerepeltek.
SzeptemÜer elején a németországi Kreuth-ban Pamír és Szultán nagyon jó eredménnYel

szerepelt. Köszönet az őket felkészítő és a költséget vállalÓ tulajdonosnak.

A parlament Lovas Eseti Bizottsága2a}4. november 18-19-én Bábolnín tartottz Zaíő illéset.

A Nemzeti Lovasprogram célja az lenne, hogy régiónként alakulnának oktatasi kÖ7Pontok

lóápoló és belovagm tepzeÚ. Ezekre a helyekre lehetne beadni a fiatal csikókat, ahol

*"gf"1"1O kiképzést kapnának, ezÁItalolcsóbban lehetne értékes lovat,,előállÍtanf'.
Ápiiti*ua1 svá;cban tényész-szerrrlén bírátt, ahol a Svájci Tenyésztő EgYesület felhívta a

tenyésztőket, hógy ne tenyésszenek lovat, mert aznagyon drusu inkább vegyenek. Azigazán
jó iovaknak mori is van piaca, az árverések átLagőrai emelkedőben vannak, aközéPszerÚ,
v€y rosszabb ,sntnőségű" ló nem kell. Svájcban a szatvasmarhatelepek folyamatosan

átalakulnak, a sportlovak sáma5 %o-kal, a szabadidőlovak száma 10-15 Yo-kalnőtt-
Ma délelőtt végeáilka mének besorolását, a kancák minősítését is folytatni kell-

Az állomáshel}től fiiggetlenül, a mén minősége alapjánkapja meg a törzsmén besorolást.

Rombauer Tamós; Miárcius 6-i szimpóziumra nagy volt az érdekLődés, a Tagság problémáira

,s*á*tnem tudtunk rcagálm, at:rylsag is passzív. A nyaron nem megszokott időben, sikeres

tényésszemlét rendeztiik, a környező orságokban érdekíelenség miatt sámtalan
tenyészszemle maradt el.
negiotat kellene létrehozri a íenyésztők között, ahol a íenyésztői körök jobban Össze

tuJnanak taítanl, az elnökség tagjaként is ott lennének, a tag§ágnak meg kellene ismerkednie
(működő honlapot iizemeltetni, megfelelő inforneációkat, aktuális híreket közölni).

A Ménesbirtok pályézza az LINESCO-ruáI a Világörökség címet, a fqtával eg}Ütt, a

Ménesbirtok is védettebb legyen" ne púvatizálják.

A jövő éwe tervezett rendezvényeink:
2005. április 30 _ május 02. Fogathajtó és Távlovas Bajnokság
zaas.június 24-25-26. Bábolnai Nemzetközi Tenyészszemle

(Shagya-arab Európa Championafus-ISG - tewezet!)

2005. augusáus 1g-20-2t. I-il-IV-es Fogathajtó Országos Bajnoki FordulÓ
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Kérem a tagság kiegészíté s ét, javaslatait az ez évi munkával kapc so latban.

dr. yucskits András: A lónak is kell egy kis péttzt keresni, nem találjuk a Piaci lehetőségeket-

A, E$-.ül"t 
""lamilyen 

formában Áutassa meg aá az utat, hogy a rendelkezéxe áILŐ jő

lovakat el tudjuk adni.

Csók Miháty: Arab Show idöpontja egybeesett a Kecskeméti Fogathajtó Világbajnoksággal,

ez nem volt túl szerencsés. Nagyobb reklám kell, több néző, Lovas Nemzetben több cikk az

arab 1óró1. A teriileti szemlék jó§ hasznosa§ folytatni kell. Baranyában tégiós szerePet

vállalna.

Baran}lai Sándor: Ló létsámot tekintve a régiós tenyésztői csoportok jók lennének. SomogY-

Tolna-Baranya megpróbáljuk szervezni (elnökség \taténozza meg, szakmai tartalom) a

távolsagok lertividúevel hatékonyabbá lehetne tenni. Szakmai ffirumokat kell rendezni- TÚ1

sok a mén a ménlistán, nem mindet fogiuk lrrsmálni. Aktívabbá kell válni, afajta fenntartása

és megtartása mellett arra felé kell aktivizálódni, ahol tÚl drága a tenyésáés.

Rambauer Tamás: Reagálvaa felvetésekre, aTenyészszemle kánt atengeren tulrÓl nagY volt

az érdeklődés, mert a WAHO Konferencia Varsóban is ebben az ídőllr-n volt (Amerik4

Anglia Venezuela). A tenyészszemlét követően SpanyolorsÁsbu Bulgáriába Angliába

adtunk el lovakat.

A Lovas Eletbn megielent egy cikk a Nagycenki Ménvizsgával kapcsolatban - miszerint a

tenyésáőkön kívül ném volt iérő, a lovak nem voltak megfelelően felkészítve, stb- - az kő

luy zotttn (előzőleg a Ménesbirtok megbízíssal foglalkoáatt4 mirrt lovasedzŐ) saját

munkáját bfuálja. a nit*at fogadjuk eI, a fajtának nem túl hasznosak az ilyen Újságcikkek. A
következetes tónyésxői munka nrást mutat, ha összehasonlítjuk a kisberi félvénel
Eladó 1ó istáttó volt tervbery ez eddig nem valósuh meg, az egyesületi honbPr4 vW a

Ménesbirtok honlapjrára fel kell tenni az eladó lovakat, ffileg kiilfoldieknek, a gyorsabb

kapcso latfelvétel miatt.

I.szhatúrozat
Az etnöki besaűmolót a tagsóg 7 ellensrpvazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta

3.napirend _ Beszőmolő az Egtesület 2affi. évi gazdőlkodásúról, pénzüglí helYZetéről, a

könywizsgáló j etentéséró\, a 2 004. év Jinanszíroaísáról

dr. Vucskits Andrós: A Sámvizsgátó Bi7§ttsag az elkenőrzést elvégezte, az egye{llet szerénY

pé"rfrw1. keretek között, törvényesen folytatta tevékenységét. A jelentést elfogadásra

javasolja.

Melléklet: - Besámoló a 2003. évi tevékenységről
- Köz}wsznűjelentés
- 2003. évi egyszerúsített besámoló
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II.sr haíórozat
A 2M3. évi pénzügli beszómolót, a közhasatű jelentést a tagság eglhangúlag elfogadta

4.napirend _ A Shagta-arab helyzete Európa-szerte, az ISG műíködése, elkéPZelésÜnk egY

műkö dő európai e gl üttműkö déssel kapcsolatban

dr. HeclrBr Valter * az ISG alelnölrB: Az ISG 1978-ban alakult. Az utóbbi években, amiőta

c3uri"rr" C"*"nty "r**y |ett az elnök, nincs kommunikaciő, az ISG nem múkÖdik,

Levélben értesített arró| hógy az eredeti törzskönyv jogát az ISG átvenné, a ShagYa-arab

német fajta, a németek átverrnék a fqta regiszttáciőját. Sajnos a korábbi babolnai vezetés -
dr. Burért Róbert - nem engedélyeáe, hogy a Shagya-t Bábolnai arabnak nevezúk, ezért

ma így ismeri avilrág.
2005. február 15-ériNémetországban Shagya-arab fajtát tenyésztő országos találkozrak, ahol

mi is részt vennénk, melyhez kérjiik a Tagság felhatalmazását.

Rombauer Tamás: Az ISG-nek tavaly fizetttink tagdíjat,lovanként 5 EURO-t. AZ ISG Penzs
20.000 EURo-ról lecsökkent 5.000 Et]RO-ra. Gabrielle Conradty asszonytól nem kaPunk

információkat a közgyúlések leveleit csak egy év múlva kapjuk meg. Az ISG ellenében nem

tesztink semmit, iÁI n"^ értünk egyet, hogy ők döntsenek országok ügyeiben. A fajta

nemzetközi elismertségét tovább keli javítani, jó 5 éve nem lehet rÓluk hallani semmit.

Külfildi méneskönlw készítő tárvsaggalkapcsolatba l-pteor, várom azajlnlaár-
A MALE Teljesítményvizsgálati SÁtaty:ant német nyelvű fordítasa készül, a spanYolok is

minket fogadnak el, ők is fordítjak spanyolra.

Névmódasítós:
Több 

"út "gy 
é* folytatunk hazáés kiilfirldi sukemberekkel diskurzust, hogy visszatérjÜnk-

e az őshonossá nyilvánítofi Shagya-arab eredeti elnevezésere.
Kevesen tudjak, hogy Frltz c.á*utrti - miutan megalakítolta az ISG-t - kéréssel fordult

Brrrgert Róúrthez,-bauonu akkori vezérlgazgatőjához, hogy a fEíát báblnai arabnak

nevezhessék Errrópa-szerte, aki ehhez nem jarult honá. E^trírn lett a fqta neve az akkat

legnépesebb törzs után Shagya-arab.

Az elnökség javasolja, hogl20a5. január laől afajtót bábolnai (Shagla) arab-naknevezzÜk

Indoklás. érvek a név mellett:
- " több j onlóan (mezőhegyesi felvér, kisbéri féIver, lipicai, holsteini,

hannoveri, stb.) tükrözi, és egyértelrnűvé teszi a fajta származasi helYét,

- könnyebben és egyértelműbben definiálhatő, ezffi a piacon történő elfogadtatrása is

egyszerúbbe válik.

A módosítas ellen szól:
- ffileg a szomszédos országok tenyésztői ha nem ismerik meg indokait

fék emagy arárhatJák a névmó do sítást.

Cs.ák Mihály: Tekintve, hogy a Shagya-k tenyésáésének Magyarország a gyÖkere és itt

őshonos, fontos, hogy a jövőben mi hatinoznlkmeg a fajta tenyésztrányát.
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III.sa katdrozat
Áz ISG működesével kapcsolatos beszómolót,

és afajta Bóbolnai (shagla) arabnak történő elnevezését
2005. januőr l-tőT a tagsúg

1 tartózkodás, 1 ellenszavazat mellet elfogadta

S.napirend _ EgtesüIetünk tenyésztési programjónak alakulása, a nukleusz kancaállomdnY

kiolokítő*, törumének besoroltűsa, különös tekintettel a 2004. évi ménviaga eredménYére

Rombauer Tamás: A méneket még a mai napon áttekintjtik. A Tenyésztési SzabáLYzat

*ód"rítá*" kerül, miszerint törzsmén sámta az elit osáályú mének jogosultak,

állomashelytől fiiggetlenül.
Hírlevél keretében tájékoáatjuk a tagságot, hogy melyik méneket mely osztályba soro§uk. A
kancák besorolrásat isszeretnénk még rna e\végezrit jövóre ez alapjánszeretnénk bélYegeznt

Novobáczlry Iván ur távolléte miatt megkért, hogy tájékoztassam ÖnÖket levelérŐl, melY az

alábbi:

1. A fajta értékeit _ ifiúsagi lónak n€yon jó, tartóssag, szépség, te,rmészet, karakter -
meg kell őíwrrt

2. Egészségügyi problémákkal szernben ellenálló fajta.

3. Né tenyessztit< ki belőle a szépségét. Mindenki a szép lovat keresi, art lehet eladni.

Fiatal lovak bíí áLatáráL ne a pillanatnyi kondíciót vegyék fi gyelembe.

4. A sport típusú lovak ne szodtsák kiaszkát, szákás egyedeket.

w. hatdrozat
Az 5. napirendi pontot a tagság eglhangúlag elfogadtu

6.napírend Tájékozíatús az őshonos állatfajtók tenyésztéséhez ÍgénYbe vehaő
tómogatósról
Előterjesztő: Baranyai Sándor - Kovács Judit

A 150/2aa4. (X.|2.) FvM rendelet a Nemzeti és Vidékfejlesáési Terv alapján a kÖzponti

köttsógvetés, valamint az F;txőpu Mezőgazdasílgi Orientációs és Garancia Alap Garancia

Részlege tarsfinanszkozÉsáhai megvalósuló agrrár-környezetgazdákodást támogatásOk

igénybévételéről szól. Ezen belül az Extenzív álLattaftéshoz kapcsolódó

*gráto*y"zetgazdálkodrási célprogram keretén belüt lehet pályá.r:nt a m€as genetikai

ertetet tepvisátO lovak programra, mely egyedenként 30.500.- Ft támogatást jelent, a

regisarációs sámot mináerr páIyazó megkapj4 jövőre csak a kifizetési kérelmet kell
ue-nyu3tani. Sziikséges a tenyéiáő egyesület igazolása - mindenki megkapta -, valamint a

bútle;éL meg kei kérni. iOaS. évben minden megszületett, 6 hónapníl idősebb lÓnak

útlevéllel kell rendelkeznie. A páLyázat benyujtasa után helyszíni ellenőrzés tÖrténik,

jóvahagyás utrán kerül kifizetésre a támogatás.

Ac, áLwőtéti és állathigiéniai támogatas 3 éves időszak, ínax. összege 25.000

EuRo.{padozatra vonatkozó etőírások, i§tállók mikroklínr,íju biztonságos állatelhe|Yezés,

ferőhely* sztikséglet). A kérelem módosítható, kiegészíthetŐ, a páIyazatokat beérkezési

sorrendben bírálják.
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7.nadrend _ A 2005. éví tagdíjak mególlapítúsa - a lovak utún jóró 1.000.- Ft/év tagdíj

eItörlése.

Az elnökség úgy döntött, hogy a régen megállapított éves tagőíjat - 14.000.- Ft két részletberr,

Araber Journal előfizetésseltgl.ritt, újság előfizetés nélkül 10.000,- Ft, + 3 éves és idősebb

kancánként 1.000.- Ftlkanca - módosítj u az allhbiak szerint.

Aziútadij Araber Journal előfizetéssel együtt 18.000.- Ft/év két részletben, Újság előfizetés

nemit 14.000._ Ftlév két részletbeq a tenyészlovak utan járó 1.000.- Ft-ot eltÖrÖlnénk.

Termésretesen azok a tágoli akik eddig nem rendezték atagdíjat, csak akkor léPhetnek be

qrz lB az előző taítozíl§kat rcndezték.

v sz. határozat
A tagsóg a 2a05. evi tagdíjra - Araber lournal előjizetéssel eglütt 18.000-- Ft/év két

részlűbŰ, újsós eőftzaés nélkül 14.000.- Fí/ev két részletben - vonatkozó javaslatot 1

tarfuí zka d ás me lleű e lfo g adt u

8.napirend - Egtebek
Bányai Béla Sportbizottság tagja

Báru.vai Béla: Az utóbbi évek eredményes távlovairől az értékelések elkészültek. IŐ áVlovat
t*ye.x*i nem lehet, de jó kiválasztassal lehet sikeres eredményeket elérni. Evente kb.2a-
22 táv|ovas verseny van Az idén Bábolnán megrendezett táv|ovas versenyen 29 külfirldi
versenyző vett résá, nemzetközi viszonylatban nagyon jó eredmények születtek. Az elmÚlt

évben Parti Irnre lovai srerepeltek legnagyobb számban távlovas versenyeken, most rruár

értékelhető Bábolna és Kapostáj részvétele is. A tervek szerint jövőre Bábolna Távlovas
Vilagkupa helyszíne lenne. Új vezetőség alakult, új szövetségi kapitánnyal, akit szeretnék

bemutatni.

Hosszú Zoltán: A Magyar Távlovas válogatottaí irányítom. Ez az egyetlen olyan sporÜág,

mely az arablótenyésáés ,,rnaradékát" fel fudja hasznalni. Mindenhol ismerik a ShagYa-t,

ttittitOon is keresik. Szívesen vessziik fel a kapcsolatot a tagsággal, kerern, hogy keressenek

bennünket.

Rombauer Tamás: Atávlovaglás óriá§i hátteret igényel (kovács, takarnr.ányozrás, stb,) AWa
megítélése szempontjából ebhez a sportboz idősebb lovakat kell keresni.

Dr. Heclrsr Walter: A rossz időjátás ellenére köszöni a részvételt,barafeLé mindenkinek jó

utat kíván, ezzel az ülést bezarja.

dr. Hecker Walter

K.m.f.

Parti Imre

Hendinger Zsoh


