
dr. Faragó lstván je|zi, hogy mive| e je|ö|tek száma eggye| több, mint a bizottsá8ba vá|asztható tagok
|étszáma, ezért fe|tét|enü| egyenkénti szavazásrá Van szüksé8, majd e8yenkénti szavázásra bocsátja a
je|ö|teket:

dr' He€ker Wa|ter:26 i8en szavazat
dr. Gábriss Krisztina:26 i8en szavazat
KiráIy Lász|ó: 26 igen 5zavazat
dr' Liszkai Feíenc:23 igen szavazat
Varga Ba|ázsi 24 i8en szavazat
Balogh Lász|ó: 16 igen szavazat

dr. Fara8ó |stván |evezető e1nök összefo8|a|ja, hogy a Közgyű|és a !2l202!.l09=!!)-E-b4é@z!ts!La
Tenyésztési Bizottsá8 ta8iaivá szemé|yenkénti nYí|t szavazássa|, a Íentiek s'erinti szevezatokka| 3 mái
naptó| sziímított 3 év határozott időre, azaz 2024. s'eptember 11.i8 a következő szemé|yeket vá|asztotta
meSl
dr. Hecker Wa|ter, dr. Gábriss Krisztina, Kirá|y Ltísz|ó, dr. Liszkai Ferenc, var8a ga|ázs'

A tisztújÍtá5 a sportbizottság me8választásáVa I fo|}tatódik:
dr. Faragó |stván ismerteti, ho8y spo rtbizottsági tagként 4 főre é rkezett javaslat:
KontárGergő, Liszkai K.istóí szigeticsi||a Bianka és Kozár Mór

dr. Faragó lstván megkérdezj a jelölteket, hogY megvá|asztásuk esetén vá||a|ják-e a tisztséget:
KontárGergő: igen
LiszkaiKristóf| i8en
Sziget i  Csi l la Bianka: igen
Kozár Móí: nem

A Ievezétő eInökszaVazásra bocsátja a sportbizottság tagi tisztségeket:
a Közgyű|és a !31202!. j99;!LLg j!!!!Ig!3!ela sponbizottság tagjaivá szemé|Yenkénti nyí|t szavazássa|, a
Íentiek szerinti szavazatokka| a mai naptó| számított 3 év határozott időre, 2024. szeptember ll.ig a
sportbizottsá8i ta8|aivá a ktivetkezó szemé|yeket vá|asztotta meg: Kontár Gergő, Liszkai Kíistóí szi8eti
Csilla Bianka

Ezt köVetően dÍ. Faía8ó |stván |evelető e|nök fe|kéri a me8vá|asztott e|nökégi tagokat va|amint e
TenYésztési Bizottságés a sportbizottság tagjait, ho8yvá|asszanak maguk közÜ|e|nököt.

.  SZUNET.

A szünet után Kiss Lász|ó e|nöksé8i tag beje|enti, hogy az eInókségi ta8ok nyí|t szavezássa|, egyhangú|ag
Rombau€r Tamást vá|asztották meg a' €8yesü|et e|nökévé. (a vonatkoló jegyzőkönyvet a közgyÚ|ési
je8yzőkóntvhöz csato|ja)
Rombauer Tamás megvá|asztott e|nök beje|enti, hogy a Tenyésztési Bizoitság tagjai a Tenyésztési Bizottsá8
e|nökévé nyí|t szavazássa|, egyhangú|á8 dr. Hecker Waltert, e sportbizottsiág tagjai pedig a sportbizottság
e|nökévé nyít szavazássá|, e8Yhan8ú|a8 Kontár Ger8ő vá|asztották me8.
(A szavazások után 1fő, Jakab Gizella l|dikótávozott, í8y a szavazásra jogosultáks2áma 25 főre csökkent.)

Nagy ||dikó je|ezte, hogY a 8. napiíend, a 2021. évi kö|tsé8vetés tárgya|ása, i||etve az azza| kapcso|atos
hatáÍozathozataI eImárádt'


