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Helyszin: Sz. 1. E. Allattani es Okol6giai Tanszek Gyujtemenytara 

Jelenh~v6k: I. a melI' kelt Jelenleti lvet 

A meghiv6ban meghirdet tt napirendi pontok: 
1. Tajekoztat6 az egyesUlet 2007-es merleger6l es eredmeny-levezeteser61, a k6zhasznu jelentes 
elfogadasa, szavaz3.s 
2. Tajekoztat6 az elnokseg mUlt evi tevekenyseger61 
3. A jov6beni feladatok ismertetese. Z61d Forgatag megbeszelese, Evadzar6 rnegbeszelese 
4. Egyeb 

A 17QQ ra meghirde ett kozgyiilest fel kellett oszlatni, mert a tagsag nemjelent meg kello szarnban 
ahhoz, hogy a kozgyliles hatarozatkepes legyen. Ugyanakkor, a meghiv6ban szerepl6 kiinlsnak 
megfeleloen a kozgyliles ujra osszeruvasra keriilt 17 0 a, arnikor is mar letszamt61 fuggetlenw 
hatarozatkepesnek min6siilt 

Az ujra osszehivort kOz.b1J'illes m gkezdesekor a tagsag Sarospataki Mikl6st javasolta levezet6 
elnoknek, aki ezt a tisztet elfogadta, es a tagsag egy tart6zkodassal meg is szavazta. 

A levezet6 elnok javaslatara jegyzOkonyvvezet6t vaIasztott a tagsag Dr Nagy Peter szemelyeben, 
egy tart6zkodassal A jegyzokonyv hitelesitesere ket egyesiileti tag jelentkezett, Eget6 Sandor es 
Zabryvai Daniel, akiket a tagsag egyhangUlag megszavazott 

Ezutan a leveze 6 elnok megaLlapitotta, hogy a 4-, to egyesuleti tagsagbOl esak 10 f6 van jelen, de 
mlvel a kozgyules masodszor kerult osszehivasra, igy az letszamt61 fuggetleniiJ hatarozatkepes. 

A levezet6 eln6k ezek utan javaslatot tett arra, hogy a napirendi pontok kozett szerepl6 "egyeb" 
pontot a negyedik helyr61 hozzak elore a harmadikra, mert itt is voma egy szavazast igenyl6 
felterjesztes, amit a tobbi szavazas utan eelszerubb volna megejteni, arnig meg minden megjelent 
Jelen tud lenni. A javaslatot a tagsag egyhangulag elfogadta. 

Az els6 napirendi pontnak megfeJel6en az elnok felvizolta az EgyesuJet 2007 eVl 
koltsegvetesenek beszamol6jat, valamint kezhasznusagi jelenteset, illetve ismertette a 2008. evre 
vonatkoz6 ko!tsegvetes tervet. Ezutan szavazasra bocsatotta, hogy a kozgyules elfogadja-e a 
kolts 'gvetest illetve a 2007. evi besz3moI6t, valamint kozhasznusagi jelentest. A kozgyUles a 
fentieket egyhangwag elfogadta, szavazati arany: 10 igen (100 %) 

A kbzgyules masodik napirendi pontjakent az elnek reszletesen ismertette az e]mu]t egy ev 
vezet6segi munkfut, es kerte a tagsagot, hogy lehetoleg minel int nnv bben kapcsol6djon bele a 



szervezesi munkakba, elsOsorban a Teadelutanok, Evadnyit6 es Evadzar6 kirandulasok, valarnint a 
havi gyakorisagu egynapos kirandulasok szervezesebe. 

Az egyeb napirendi pontok kereteben az meruIt feI, hogy a mUlt ev okt6ber 29-en megtartott 
kozgyiilesen megszavazott hatarozat szerint a 3 evne) regebben tagdijat nem fizetok egyesweti 
tagsaga megszUnt. Ezzel viszont egyik elnoksegi ta",ounk (Grabicza Nikoletta) tagsaga is megsziint, 
igy helyette uj vezetosegi tag megszavazasara keU sort keriteni Az uj vezetosegi tagnak a Ievezet6 
elnok Pinter Balazst javasolta. A tagsag a javaslatot titkos szavazassaJ elfogadta, szavazati aniny: 
9 igen (90 %), 0 nem es 1 (10 %) tart6zkodas. 

Ezutan az elnok r6viden ismertette a 2008-2009-re tervezett egyesiileti programokat: a havi 
gyakorisaggal megtartand6 teadelutinokat, a nyaei tiborokat, illetve az aktwilis kutatasi 
programokkal kapcsolatos terepi munkakat. Elosztasra keriiltek a feladatok az ez evi Z6)d 
Forgataggal kapcsolatban is, valamint a teadelutanok beosztasa is megt6rtent. Az idei evadzar6 
kin'mdulas reszletei is ismertetesre kerultek. 

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

GOdollo, 2008. november 3. 

Jegyz6konyv vezeto: Dr. Nagy Peter 
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A jegyzOkonyvet hitelesitettek: 

Eget6 Sandor Zagyvai Daniel 
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