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I n d o k o l 6 s :

A torv6nysz6k a t'elperes keresete, az alperes ellenkdrelme, az alperes alapszab6lya, az

alperesi eg,vestile t 2014. oktober 15-6n 14 orakor megtartott kozgyuldsdnek

jegyzoikrinyve, varamint a per egy rdnyegesebb adatai alapjan a kovetkezo teny6ll6st

6llapitotta meg.

A f'elperes a tagia a Magya.rxszitgi Arabl6tenydsztok Egyestilete alperesnek. Az alperest

a Kom6rom-Esztergom tvtegyei Biros6g (mai nev6n Tatabanyai rorvdnyszdk)

pk.60.03 al9g1. sz6mon vettJnyilv6ntarr6sba 476. nyilv6ntart6si sz6mon. Az alperes

21l4.oktober 15-6n megismdtelt kozgyuldst tartoff. Ezenzs fo rendes tag jelent meg 6s

jegyzokonwet vettek fel. Az atper.s arapszab tiyinak 1 1. $-a szerint a kdzgyulds

hatfnozatart nyilt szavaz6ssal... 
^ 

.g-vrr.ru sz6tobbsdggel hozza. A kozgyt'r16sen

meghozt6k a 
-1512014. 

(X. 15.) ,*-.t hatirozatot, mely art tatlalmazta' hogy a

kozgyril6s Kiss Ltszlot 3 6vre az elnoks6g tagjdv6 v6lasztotta- A hat6rozat 10 igen

szavazat 6s z tart6zkod6s mellett sziiletett. A 1612014. szftmi hattrozat szerint a

kozgyulds Kocsis Alfrddot 3 dvre elnoks6g i tagg6 v6laszto tta. Ezen szavazfus eredmenye

is 10 igen es 2 tafiozkod6s volt. A r7DA14. szitmu kozgyul6si hatdrozat szerint a

kozgyr.il€s Rombauer Tam6st 3 6vre az elndksdg tagj6v6 vAlasztotta. A hat6rozatot

szintdn 10 igen szavazatral t6mogatt6k, ketten tart6zkodtak. A 18/2014. szitmaha#rozat

szerint akozgyil6s Baranyai S6ndort 3 evre a feliigyelobizottsag elnok€vd v6lasztotta 10

igen szavazafral es k6t tartozkod6ssal. A 1912014. szftmu kozgnil6si hatirozat

6nelmdb en azalperes 10 igen szavazafral ds k6t tartozkod6ssal Balogh Ferencet 3 6vre a

feliigyelobizotts6g tagj6v it viiasilotta. A 2012014. szimn kozgyul6si hatarozat alapj6n

l0 igen ,ruuuruital ds k6t tart6zkod6ssal csig6s zoltfnt 3 6vre a f'eltigyelobizottsSg

tagilftmegvalasztottak. A 2112014. kozgyilesi hatarozat egyhangulag az alapszabitry

m6dosit fisantekintett el az egyestilet fegy'elmi szabalyzatf$ hat6lyon kivt'il helyezte' A

2zlz0r4. kozgytildsi hataroix dr. Hecker Walter szftmtna egyhangirlag tiszteletbeli

elnoki cimet adom6nY ozott.

A k6zgyulds sor6n a tagok folyamatosan thvoztak, igy a 25 megielent tag helyett a

hivatkozott k6zgyul6si hat6r ozatok kapcs6n csak a f'entiekbol kitun6 szitmu tag

szavazofr..

A fblperes szava zatftval ahatfrozatok meghozatal{t nem t6mogatta'

A felperes keresetdben az alperesnek a 15 . szftmuhatfrozatitor a 22. szftmriig terjedo

2014.6vi kozgluldsi hatarozatainak hat6lyon kiviil helyez6s6t k6ae arra hivatkozva,

hogy azokatton'dnys6rto modon fogadt6k el'

Az alperes ellenkdrelmeben a felperes keresetdnek elutasit6s6t k6rte arra hivatkozva,

hogy a tttmadott k6zgyul6si hatitrozatok jogszeruen sziilettek, ugyanis a hatarozattol

tortdn6 szavazas idopontj aban jerenlevo iagok Sao/o-a +1 szavazat ar6nnyal az

alapszabrilynak megt'eleloen fogaJtat el a hatfrozatokat. Kiemelte, hogy nem az adott

napi k6zgyul6sen regis ztrfiltak, ut*megielentek sz6m ithoz kell viszorryitani a szavazati


