
 

 

 

Értesítem, hogy Egyesületünk alapításának 30. évfordulója tiszteletére rendezett jubileumi 
közgyűlését 2020. szeptember 12-én, szombaton 9.00 órakor tartja Bábolnán a Bábolna 
Nemzeti Ménesbirtok Kamaraszínházában (2943 Bábolna, Mészáros út 1.) a Bábolnai 
Gazdanapok kiállítással egy időben. 
Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt 
közgyűlést változatlan napirenddel és helyszínen 

 

2020. szeptember 12-én, szombaton 15 00 órakor tartja Bábolnán. 
 

Felhívom a tagság figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés az egyesület 
alapszabályának 16.§ foglaltak értelmében az azon megjelentek számára való 

tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlésen azok szavazhatnak, akik rendezték 
2019 évi tagdíjukat, hátralékuk nincs. A közgyűlés nyilvános! 

 
Napirend: 

 
Haál Gábor  MLOSZ elnöke, Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatója köszönti , 

majd Dr Hecker Walter tiszteletbeli elnök megnyitja az ünnepi közgyűlést. 
 

Előadások: 
 

Az eredményes vemhesítés titka  
Dr Bába András Polequi Bt.ügyvezetője, lógyógyász specialista,  a MAOK 

Lógyógyászati Tagozatának elnöke 
 
A genetikai vizsgálatok lehetőségei az örökletes betegségek kiszűrésében 

lovaknál  
Ph.D.habil.dr. Maróti-Agóts Ákos Állatorvostudományi Egyetem, Budapest 

 
A shagya arab fajta rekonstrukciója Magyarországon 1990-től napjainkig 
Dr Hecker Walter ny. egyetemi magántanár, a Pannon Lovasakadémia alapító 

főigazgatója 
 

A hazai arab lótenyésztés bemutatása, az együttműködés mint a 
fennmaradás és a sikeres génmegőrzés lehetősége   

Rombauer Tamás elnök, ISG alelnök 
 

Szünet: 
 

1.    Regisztráció, napirend elfogadása, levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, 
hitelesítők     elfogadása, határozatképesség megállapítása 
2.  Új tagok felvétele. 
3.  Kovács Judit, Gyulai Katalin: a Shagya arab méneskönyv II. kötetének 
bemutatása 



 

 

4.  Az Elnök beszámolója a 2019. évben végzett munkáról, tervek a 2021. évre 
Részvételi tervek a Kistapolcsányban rendezendő ISG Shagya arab 
Europachampionátuson 
5.    A 2019. évi gazdasági beszámoló (Bedi Edit könyvvizsgáló, mérlegképes 
könyvelő) 
7.        Felügyelőbizottság jelentése (Nagy Ildikó  Gremix Kft.könyvvizsgáló, Fb. elnöke) 
8.        A 2019. évi gazdasági beszámoló elfogadása 
9. A 2019. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása. 
10. A 2020. évi gazdasági terv (költségvetés) elfogadása. 
11.      Egyebek. 

 
A napirendekhez tartozó írásos előterjesztés, a gazdasági beszámoló, és 

közhasznúsági jelentés a Közgyűlés előtt 10 nappal honlapunkon olvasható, és 
letölthető (www.arablo.hu), azok fontosságára tekintettel megjelenésére és 

közreműködésére feltétlenül számítunk! 
 
        Rombauer Tamás sk. 
         elnök 

 
H-2943 Bábolna, Pf.: 29. 

Tel.: (+36)-34-222-555  – Fax: (+36)-34-569-086 –  Mobil: (+36)-20-936-9836 
E-mail: info@arablo.hu    http://www.arablo.hu    

K&H Bank: 10403356-33500416-00000000    
Adószám: 19147376-2-11 

Bírósági nyilvántartási szám: 476.,        
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.030/1991. 

Tiszteletbeli elnök: Dr. Hecker Walter, e-mail: heckervalter@t-online.hu 
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