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mely kdsziilt a Magyarorszftgi Arabl6teny6sztok Egyesi.ilete 2014. okt6ber 15-6n 14.00
6rakor Budapesten megtartott Kozgyril6s6n, mely a2014. oktober 7-itn rcggel 8.30 ofttra az
egyesiilet szdkhely6re (2943 B6bolna, Wesseldnyi u. 46.) dsszehivott, dehatirozatkdptelensdg
miatt elnapo lt korSbbi kcizgyril6s me gi sm6tl6 se, v illtozatlan napirenddel.

Jelen vannak: 25 fo alapit6 6s rendes tag (melldkelt jelenl6ti iv szerint)

dr. Hecker Walter eln<ik koszonti .a r1sztvev6ket, javasolja levezeto elnoknek dr. Farag6
Istv6n iigyvddet. Akinek szem6ly6t akozgyiles nyilt szavazdssal, egyhangirlag elfogadta.

dr. Farag6 Istv6n megk<isz<ini a bizalmat, majd javaslatot k6r a jegyz6konywezeto 6s a
hitelesft6k szem6ly6re. Rombauer Tam6s javasolja jegyzokonywezet6nek Kummer Lucitt,
jegyzokrinyv hitelesitonek pedig Kocsis Alfr6det 6s Kirdly Liszlot.

A kozgyrilds ezek ut6n szem6lyenk6nti nyilt szavazhssal, minden esetben egyhangirlag
megvfiasztotta jegyzokdnylvezet6nek Kummer Lucfft, hitelesit6knek pedig Kocsis Alfr6det
6s Kir6ly L6szlot.

dr. Farag6 Istv6n jelzi, hogy a kozgyiles a 2014. okt6ber 7-i hxirozatkdptelen k<izgyrilds
ismdtelt 6sszehiv6sa, ezdrt nincs m6d a napirend megvfthortatistna, illetve rij napirend
felv6tel6re.

dr. Farae6 Istviin:
A rendkivtili kozgyril6s osszehiv6s6ra, illetve a
az6rt van sziiksdg, mert az egyesiil6si jogr6l, a
mrikod6s6rol 6s t6mogat6sar6l sz6l6 2011. 6vi
kozhasznri jog6ll6sri szervezeteknek 2014-ben
kapcsolatban pedig a Tatabhnyai Torvdnyszdk
rendelt el.

napirendben szerepl6 k6rd6sekben val6 dont6sekre
kozhasznri jog6ll5sr6l, valamint a civil szervezetek
CLXXV. tv. (Ectv.) vonatkoz6 szab|lyai szerint a
kdrni kellett kozhasznris6guk meg6llapitbsht, ezzel
Pk.60.030/1991145 sz6mri v6gz6s6vel hiSnyp6tl6st

1

6r

Tekintettel ara, hogy a hi5nyp6tl6si eloir6s miatt az alapszabiilyt m6dosftani kell ds ez a Polghri
Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013. evi V. torv6ny 2014. mircius 15-i hatitlybalepes6t koveto elsS v5ltoz6s,
igy az alapszabiiyt az [j Ptk-nak megfeleloen is kotelez6 6tdolgozni. (Egyebekben ezeket a
m6dositiisokat legk6s6bb 2016. mhrcius l5-ig kellett volna elv6gezni.)

B5r a jelenlegi vezetos6g manddtuma csak 2015-ben j6rna le, azonban az alapszabhly m6dositSs miatt
az egyesiilet szervezetlt is 6t kell alakitani, igy a m6dositott tl alapszabillyban irt tiszts6gviseloket is

meg kell vfiasztani ugyanezen kozgyiil6sen.

Az ij jogszabillyi rendelkezdsek szerint a tagsirgijogviszony megsziintetdsdvel, a tdrldssel valamint a

kiz6r6ssal kapcsolatos k6rd6seket az alapszabSlyban kell szab6lyozni, ezdrt a hatSlyos Fegyelmi

Szabiiyzat okafogyott6 villt, ezdrtrendelkezni kell annak hat6lyon kiviil helyez6s6r6l is.

G61 Imre: nemr6g olvastuk a tervezetet a honlapon, Rencs6r K6lmrin, Joszkin J6nos, Parti

Imre, B6boln6r6l B6rci Balfns 6s dr. Kiss Attila, valamint dr. Vucskits Andr6s, Szak6cs Zsolt

dsszeiiltiink, vdlemdnyiink a kovetkez6 :

szerintiink az Alapszabilly tervezet ebben a form6ban elfogadhatatlan
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