
JEGYZOKONYV 

A Tolgy Tenneszetvedelmi Egyesiilet kozgyiileser61 

Idopont: 2012. majus 7. 

Helyszin: Sz. I. E. Allattani es AllatOkol6giai Tanszek GyiijtemenyUira 

Jelenlevok: 1. a mellekelt jelenleti ivet 

A meghiv6ban meghirdetett napirendi pontok: 
1. Tajekoztat6 az egyestilet 2011-es merlegerol es eredmeny-levezeteserol, a kozhasznusagi 

jelentes elfogadasa, szavazas. 
2. Tajekoztat6 az elnokseg mUlt evi tevekenysegerol, illetve az egyesulet 20 ll-es szakmai 
tevekenysegerol. 
3. A jovobeni feladatok ismertetese, elosztasa 
(nyari taborok, kirandulasok, teadeJutanok, stb.). 
4. Egyeb. 

A 17~a meghirdetett kozgyiilest fel kellett oszlatni, mert a tagsag nem jelent meg kello szamban 
ahhoz, hogy a kozgyiiles hatarozatkepes legyen. Ugyanakkor, a meghiv6ban szereplo kiirasnak 
megfeleloen a kozgyiiles ujra osszehivasra kertilt 18~a, amikor is mar letszamt61 fuggetlentil 
hatarozatkepesnek minostilt. 

Az ujra osszehivott kozgyii16s megkezdesekor a tagsag Sarospataki Mikl6st javasolta levezeto 
elnoknek, aki ezt a tisztet elfogadta, es a tagsag egy tart6zkodassal meg is szavazta. 

A levezeto elnok javaslatara jegyzokonyvvezetot valasztott a tagsag Nagy Peter szemelyeben, egy 
tart6zkodassal. A jegyzokonyv hitelesitesere ket egyestileti tag jehzntkezett, Gyurcs6 Gergo es 
Bugar Adrienn, akiket a tagsag egy-egy tart6zkodassal megszavazott. 

Ezutan a levezeto elnok megallapitotta, hogy az 58 fO egyestileti tagsagb61 sajnos mindossze 7 fa 
van jelen, de mivel a kozgyiiles masodszor keriilt osszehivasra, igy az a 16tszamt61 fuggetlentil 
hatarozatkepes. 

Az elsa napirendi pontnak megfeleloen az elnok felv:izolta az Egyestilet 2011. evi 
koltsegvetesenek beszamo16jat, valamint kozhasznusagi jelent6set, illetve ismertette a 2012. evre 
vonatkoz6 terveket. Ezutan szavazasra bocsatotta, hogy a kozgyiiles elfogadja-e a koltsegvetest 
illetve a 2011. evi beszamol6t, valamint kozhasznusagi jelentest. A kozgyiiles a fentieket 
egyhangulag elfogadta, szavazati arany: 7 igen (100 %). 

A kozgyiiles masodik napirendi pontjakent az elnok reszletesen ismertette a 2011. ev vezetosegi 
munkait, es a lebonyolitott programokat, es kerte a tagsagot, hogy lehetaleg iden is minel 
intenzivebben kapcso16djon bele a szervezesi munkakba, elsasorban a Tead6luUmok, Evadnyit6 
es Evadzar6 kirandulasok, valamint az egynapos kirandulasok szervezesebe. Elhangzott az is, 



hogy a mostani kozgy(ilesen val6 reszvetel sajnos nagyon alacsony, ami a tagsag aktivitasanak 
csokkeneset mutathatja. Ugyanakkor persze az is lehet az alacsony reszvetel magyarazata, hogy a 
majus eleji id6pont a tulnyom6reszt egyetemi hallgat6kb61 a1l6 tagsag szamara nem valami 
kedvez6, de sajnos el6bb nem sikeriilt osszeallitani a kozgy(ileshez sZiikseges anyagokat, kes6bb 
meg csak meg rosszabb lett volna a reszvetel a vizsgaid6szak miatt. 

Ezutan az elnok roviden ismertette a kovetkez6 id6szakra tervezett egyesiileti programokat: a 
havi gyakorisaggal megtartand6 teadelutanokat, az evadzar6t, illetve az aktualis kutatasi 
programokkal kapcsolatos terepi mu.n.kakat. Az elnok elmondta azt is, hogy az idei ev saran eddig 
meg keyes kozos program zajlott Ie (6stOlgyes kirandulas, ijasz foglalkozasok), de azokj6 
hangulatban, es meglehet6sen nagy letszimban. Az Egyesiilet kepvisel6i reszt vettek a DINPI 
altaI szervezett FOld Napja programon a Pilvolgyi-barlangnil. Sajnos az evadnyit6 kirandulas, 
amelyet a Keszthelyi-hegysegbe terveztiink, szervezesi gondok rniatt elmaradt. 

A jov6beni programok tervezeser61 is sz6 esett. A szokasos ket nyari tabor szervezese 
folyamatban van, a vizi tabort iden a Del-Dunara (Vajas-fok, Gemenc, Beda) tervezziik, mig a 
terrneszetvedelmi tabor a szokasos helyen, az Aggteleki karszt teriileten, Szogligeten keriil majd 
megrendezesre. Elhangzott az is, hogy az lij egyesiileti log6val ellitott p616kat, esetleg mas 
"reklim targyakat" kellene keszittetni, hiszen erre mar evek 6ta igeny van, csak az lij logo 
megsziiletesere virtunk. Elosztasra keriiltek a feladatok a teadelutinok szervezesevel 
kapcsolatban. Sz6ba keriilt az evadzar6 kirandulas megszervezese is, amelynek kapcsan a 
helyszinre vonatkoz6 otletek osszegyiijtese mihamarabb meg kellene tOrtenjen. 

Tovabbi napirendi pont nem leven a levezet6 elnok a kozgyiilest feloszlatta. 

Godo1l6, 2012. majus 7. 

Jegyz6konyv vezet6: Nagy Peter 

aliiras 

A jegyz6konyvet hitelesitettek: 

Gyurcs6 Gerg6 Bugar Adrienn 
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alalras aliiras 


