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mel), kdszi.ilt: a Magyarorszitgi Arablotenyesztok Egyestilete 2074. december 22-en 1 1.00
6rakor Budapesten megtartott Kozgyrildsdn, mely a2014. december 22-ftn reggel 10.30 6ritra
az ugyanazon helyszinre (1134 Budapest Loportfn u. 16. MASZ Szekhfn) dsszehfvott, de
hatftrozatkdptelensdg miatt elnapolt kor6bbi k6zgytil6s megismdtldse , valtozatlan napirenddel.

Jelen vannak: 19 f5 rendestag (mell6kelt jelenl6ti iv szerint)

Rombauer Tam6s elnok 11 ora 02.perckor kdszonti a resztvevoket, javasolja, fogadjdk el
szemelyet levezeto elndknek, ezt a kozgyulds nyflt szavazassal, 17 igen szavazattal, 1
tartozkod6s mellett, 1 nem szavazattal szemben elfogadta.

Rombauer Tam6s megkoszdni a bizalmat, majd javaslatot tesz a jegyzokonyvvezeto ds a
hitelesftok szemdlydre. Rombauer Tamits javasolja jegyzokonyvvezetonek dr. Farago Istv6nt,
jegyzokonyv hitelesitonek pedig dr. Somogyi Lajost ds Baumann Lajost, szavazatszitml6lonak
l-Jjfalusi Simon T6bi6st 6s Borbely Ildik6t.

A kozgyriles ezek ut6n szemdlyenkdnti nyflt szavazassal, 13 igen szavazattal, 6 tartozkodhs
mellett megv6lasztotta jegyzokonyvvezetonek dr. Farago Istv6nt,, hitelesitoknek pedig dr.
Somogyi Lajost ds Baumann Lajost, szavazatszftml6lonak Ujfalusi Simon Tobidst 6s Borbdly
Ildik6t.

Berci Ralizs (B6bolna Nemzeti Mdnesbirtok Kft.) k6ri, hogy a kdzgytilds vegyen fel

,,egyebek" napirendet.

dr. Farago Istv6n jelzi, hogy akdzgyiles a 2014. december 22-r hatirozatkdptelen kozgyulds
ismetelt osszehivasa, ezdrt nincs mod irj napirend felvdteldre. A kdzgyulds ezek ut6n nyilt
szavazhssal elfogadta a mai napirendet a meghiv6ban kozoltekkel azonosan az al6bbiak
szerint:

A kiizgvtil6s napirendie:
1. Az Alapszab6ly m6dosit6sa a kozhasznu jogallSs megszerzesenek drdekdben (egyhangu)
2. A2012.6vi modositott besz6molo jov6hagyhsa (18 igen szavazat, I tarlozkod6s mellett)
3 . A 2013. dvi besz6molo m6dositott kozhasznirs6gi mell6klet6nek elfogad6sa ( 1 8 igen
szavazattal, 1 Art6zkod6s mellett)
4. A tenydsztdsi szabfiyzat kiegeszftdse a melldklet szerint (tdrolve 12 rgen szavazaltal, 1
ellendben, 6 tartozkod6s mellett)

A napirend elfogad6sa elott a kovetkezohozzitszolfsok hangzottak el:

- Parti Imre kdri, hogy atagshgj6ruljon hozzh hangfelvdtel keszitesehez.
Bdrci Ballzs t6mogatta a felvdtelk6szit6sdt.
Rombauer Tam6s ismertette a hangfelvdtel kdszitdsdnek felteteleit, kiilonos tekintettel
a szemelysdgi jogokra
Parti Imre lemondta, hogy akkor is kdrik a hangfelv6telt, haa tags6g nem j6rul hozz6,
azonban ebben az esetben a felvdtel felhaszn6lhatos6ga korl6tozott. A kozgyulds nyilt
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