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A meghívóban meghirdetett napirendi pontok: 
1. Tájékoztató az egyesület 2005-ös költségvetésér�l és a közhasznú jelentés elfogadása. 
2. Tájékoztató az elnökség múlt évi tevékenységér�l. 
3. A jöv�beni feladatok ismertetése. 
4. Egyéb. 
 
A 1730ra meghirdetett közgy�lést fel kellett oszlatni, mert a tagság nem jelent meg kell� számban 
ahhoz, hogy a közgy�lés határozatképes legyen. Ugyanakkor, a meghívóban szerepl� kiírásnak 
megfelel�en a közgy�lés újra összehívásra került 1800ra, amikor is már létszámtól függetlenül 
határozatképesnek min�sült. 
 
Az újra összehívott  közgy�lés megkezdésekor a tagság Sárospataki Miklóst javasolta levezet� 
elnöknek, aki ezt a tisztet elfogadta, és a tagság egy tartózkodással meg is szavazta. 
 
A levezet� elnök javaslatára jegyz�könyvvezet�t választott a tagság Dr. Nagy Péter személyében, 
egyhangú szavazással. A jegyz�könyv hitelesítésére két egyesületi tag jelentkezett, Molnár 
Szabina és Köteles Gábor, akiket a tagság szintén egyhangúlag megszavazott. 
  
Ezután a levezet� elnök megállapította, hogy a 38 f� egyesületi tagságból csak 17 f� van jelen, de 
mivel a közgy�lés másodszor került összehívásra, így az létszámtól függetlenül határozatképes. 
  
Az els� napirendi pontnak megfelel�en az elnök felvázolta az Egyesület 2005. évi 
költségvetésének beszámolóját, valamint közhasznúsági jelentését, illetve ismertette a 2005. évre 
vonatkozó költségvetés tervét. Ezután szavazásra bocsátotta, hogy a közgy�lés elfogadja-e a 
költségvetést illetve a 2005. évi beszámolót, valamint közhasznúsági jelentést. A közgy�lés a 
fentieket egyhangúlag elfogadta, szavazati arány: 17 igen ( 100 %), 0 nem és 0 tartózkodás. 
  
A közgy�lés második napirendi pontjaként az elnök részletesen ismertette az elmúlt egy év 
vezet�ségi munkáit, és kérte a tagságot, hogy lehet�leg minél intenzívebben kapcsolódjon bele a 
szervezési munkákba, els�sorban a Teadélutánok, Évadnyitó és Évadzáró kirándulások 
szervezésébe.  
 
Ezután az elnök röviden ismertette a 2006-2007-re tervezett egyesületi programokat: a havi 
gyakorisággal megtartandó teadélutánokat, a nyári táborokat, illetve az aktuális kutatási 
programokkal kapcsolatos terepi munkákat. 



 
Az utolsó napirendi pontként sor került az Egyesület október havi Teadélutánjának el�adására. 
Az el�adás címe: Budapest növényritkaságai. Az el�adók Bajor Zoltán és Pintér Balázs voltak, 
akik az idei évben az Egyesület égisze alatt lezajlott, Budapest védett, és védelemre érdemes 
területeinek botanikai felmérésével kapcsolatban el�került ritka és védett növényfajokat mutatták 
be. 
 
 
 
 
Gödöll�, 2006. október 17. 
 
 
Jegyz�könyv vezet�: Dr. Nagy Péter 
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