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JelenIev~k: 1. a mellekelt jeIenIeti ivet 

A meghiv6ban meghirdetett napirendi pontok: 
1. Tajekoztat6 az egyesiilet 2006-os merleger61 es eredmeny-Ievezeteserol, a kozhasmu jelentes 
elfogadasa, szavazas. 
2. Tajekoztat6 az elnokseg mult evi tevekenyseger61. 
3. A jov6beni feladatok ismertetese. Zold Forgatag megbeszelese, Evadzar6 megbeszelese 
4. Egyeb. 

A 17ill!ca meghirdetett kozgyiilest fel kellett oszlatni, mert a tagsag nem jelent meg ke1l6 szamban 
ahhoz, hogy a kozgyUles hatarozatkepes legyen. Ugyanakkor, a meghiv6ban szerepl6 kiirasnak 
megfeleloen a kozgyiiles ujra osszehivasra keriilt 17Nra, amikor is mar letszamt61 fuggetleniil 
hatarozatkepesnek minosiilt. 

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

A levezet6 elnokjavaslatarajegyz6konyvvezetot valasztott a tagsag Dr. Nagy Peter szemelyeben, 
egy tart6zkodassa1. A jegyzokonyv hitelesitesere ket egyesiileti tag jelentkezett, Varga Angelika es 
Zagyvai Daniel, akiket a tagsag egyhangulag megszavazott. 

Ezutan a levezeto elnok megallapitotta, hogy a 58 ffi egyesiileti tagsagb61 csak 11 ffi vanjelen, de 
mivel a kozgyiiles masodszor keriilt osszehivasra, igy az letszamt61 fiiggetleniil hatarozatkepes. 

A Ievezeto elnok ezek utan javaslatot tett arra, hogy a napirendi pontok koz6tt szereplo "egyeb" 
pontot a negyedik helyr61 hozz:ik elore a harmadikra, mert itt is voina egy szavazast igenyl6 
felterjesztes, amit a tobbi szavazas utan jobb volna megejteni, arnig meg minden megjelent jelen 
tud lenni. A javaslatot a tagsag egyhangulag elfogadta. 

Az els6 napirendi pontnak megfeleloen az elnok felvawita az Egyesiilet 2006. evi 
koltsegvetesenek beszamol6jat, valarnint kozhasznlisagijelenteset, illetve ismertette a 2007. evre 
vonatkozO koltsegvetes tervet. Ezutan szavazasra bocsatotta, hogy a kozgyiiles elfogadja-e a 
koltsegvetest illetve a 2006. evi beszamol6t, valarnint kozhasznusagi jelentest. A kozgyiiles a 
fentieket egyhangruag elfogadta, szavazati arany: 10 igen ( 90 %), 0 nem es 1 (10 %) tart6zkodas. 

A kozgyiiles masodik napirendi pontjakent az elnok reszletesen ismertette az elmult egy ev 
vezetosegi munkait, es kerte a tagsagot, hogy lehet6Ieg minel intenzivebben kapcsol6djon bele a 



szervezesi munkakba, elsOsorban a Teadelutanok, Evadnyit6 es Evad.zar6 kirandulasok 
szervezesebe. 

Az egyeb napirendi .pontok kereteben a tagsag letszarnanak f6liilvizsgaIata keriilt megvitatasra. 
Gondot okoz az Egyesiiletben, hogy a regi tagok, akik sokszor mar nem nevezhetoek aktivnak, 
sot sokan nem is GOdo11o komyeken elnek mar, nem vesznek reszt a programokban, sot tagdijat 
sem fizetnek. Ugyanakkor mivel a tagletszam magas, pI. a kozgyiileseken megjeleno, tenylegesen 
aktiv tagsag nem elegendo a kozgyiiles szavazatkepessegehez. Ezert fontos volna, hoyga regi, es 
mar nem aktiv tagok, akik val6sziniileg mar nem is akamak tagok lenni az egyesiiletben, 
keriiljenek Ie a taglistar6I. Ennek elerese erdekeben az a javaslat hangzott eL hogy a teljes tagsagot 
korlevel formajaban ertesitve hirdessiik ki, hogy aki 3 evnel regebben nem fizet tagdijat, az lekeriil 
a tagok listajar61, egyesiileti tagsagat elvesziti. A korlevelet a vezetoseg november kozepeig 
kikiildi a tagoknak, es aki 2007. december 31-ig nem rendezi a tagdijh3.tralekat, azt torlik a tagok 
nevsorab6l! Ezt a javaslatot a tagsag szinten egyhangUlag elfugadta. 

Ezutan az elnok roviden ismertette a 2007-2008-re tervezett egyesiileti programokat: a havi 
gyakorisaggal megtartand6 teadelutanokat, a nyari taborokat, illetve az aktuaIis kutatasi 
programokkal kapcsolatos terepi munkakat. Uj rendszeres programkent felvetodott, hogy havonta 
ke11ene rendezni egynapos kirandulasokat, melyek koziil egynek az idopontjat rogzitettiik is 
november 24-ere. Elosztasra keriiltek a feladatok az ez evi Zold Forgataggal kapcsolatban is, 
valamint a teadelutanok beosztasa is megtortent, es az evad.zar6 idopontjat is rogzitettiik. 

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

GOdo110, 2007. okt6ber 29. 

Jegyzc5konyv vezeto: Dr. Nagy Peter 
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alairas 

A jegyzc5konyvet hitelesitettek: 

Varga Angelika Zagyvai Damel 
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