
JEGYZŐKÖNYV

A Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 2016. évi  évzáró 

és tisztújító megismételt közgyűléséről.

Időpont: 2017. 02. 17., 14

00

 óra

Helye: Apaj, Fecó vendéglő terme

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Kenéz Attila egyesületi elnök megnyitja a megismételt 2016. évi évzáró közgyűlést, majd ja-

vaslatot tesz a Közgyűlés levezetőinek személyére.

1/2017. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a jelölteket és megvá-

lasztja Kenéz Attilát levezetőelnöknek, Kenéz Janka Borbálát jegyzőkönyvvezetőnek, 

Csortos Csaba Ádámot és Hámori Dánielt jegyzőkönyv-hitelesítőknek.

Kenéz Attila levezetőelnök javaslatot tesz a napirendi pontokra. 

2/2017. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés 11/11 arányban egyhangúlag az alábbi napiren-

di pontokat fogadja el:

1.) – Az elnöki általános beszámoló előadása, szavazás a beszámoló elfogadásáról;

2.) – Az Egyesület 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló előadása, szava-

zás a beszámoló elfogadásáról;

3.) – Az Egyesület 2016. évi gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló előadása, 

szavazás a beszámoló elfogadásáról;

4.) – Az Egyesület 2016. évi gyűrűzési eredményeiről szóló beszámoló előadása, szava-

zás a beszámoló elfogadásáról;

5.) – Az Egyesület 2017. évi terveinek ismertetése, szavazás a 2015. évi egyesületi műkö-

dés tervezetének elfogadásáról;

6.) – Javaslat tétel az Egyesület Vezetőségének tagjairól lemondás illetve mandátum lejá-

rás miatt, szavazás a Vezetőség összetételéről (előzetesen nem meghirdetett)

1.) napirendi pont

Kenéz Attila egyesületi elnök megtartja az Egyesület 2016. évi tevékenységével kapcsola-

tos általános beszámolóját. A beszámolóval kapcsolatban kérdés nem hangzik el. Ezt kö-

vetően, mint levezetőelnök arra kéri a jelenlévőket, hogy nyíltszavazással, tagságikártya 

felmutatással szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

3/2017. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés nyílt szavazással 11/11 arányban egyhangúlag el-

fogadja az elnöki beszámolót.
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2.) napirendi pont

Hámori Dániel természetvédelmi szakmai vezető a tagok előtt ismerteti az Egyesület 

2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját. A beszámolóval kapcsolatban kér-

dés nem hangzik el. Kenéz Attila levezetőelnök arra kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szava-

zással, tagságikártya felmutatással szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

4/2017. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés nyílt szavazással 11/11 arányban egyhangúlag 

elfogadja a szakmai beszámolót.

3.) napirendi pont

Kenéz Attila egyesületi elnök megtartja az Egyesület 2016. évi gazdálkodásáról szóló be-

számolóját. A beszámolóval kapcsolatban kérdés nem hangzik el. Ezt követően, mint leve-

zetőelnök arra kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással, tagságikártya felmutatással sza-

vazzanak a beszámoló elfogadásáról.

5/2017. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés nyílt szavazással 11/11 arányban egyhangúlag el-

fogadja a gazdálkodási tevékenységről szóló beszámolót.

4.) napirendi pont

Csortos Csaba Ádám gyűrűzési szakmai vezető megtartja az Egyesület 2016. évi gyű-

rűzési eredményeiről szóló beszámolóját. A beszámolóval kapcsolatban kérdés nem 

hangzik el. Kenéz Attila levezetőelnök arra kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással, 

tagságikártya felmutatással szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

6/2017. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés nyílt szavazással 11/11 arányban egyhangúlag el-

fogadja a gazdálkodási tevékenységről szóló beszámolót.

5.) napirendi pont

A jelenlévők kötetlen beszélgetés keretében Kenéz Attila egyesületi elnök témavezeté-

se mellett megbeszélik az Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló terveit.  Kenéz Attila 

mint levezetőelnök arra kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással, tagságikártya felmuta-

tással szavazzanak az egyesület következő évi működési tervezetének elfogadásáról. 

7/2017. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés nyílt szavazással 11/11 arányban egyhangúlag el-

fogadja az Egyesület következő évi működési tervezetét. 

 

6.) napirendi pont

Az előzetesen meghirdetett napirenden felül utolsó napirendi pontban Kenéz Attila le-

vezetőelnök elmondja, hogy az Egyesület az SZJA 1% gyűjtése témában odáig jutott, 

hogy minden előzetes formai elvárásnak megfelelt és idén benyújtja a NAV-hoz az Egye-

sület ezirányú kérelmét, aminek határideje szeptember, amikor a Vezetőség mandátuma is 
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lejár és, hogy ez még véletlenül se lehessen megint kerékkötője az ügynek (vagyis, hogy az 

Egyesület adatai épp ne legyenek módosítás alatt), ezért a Vezetőség célszerűnek tart-

ja a tisztújítás előre hozatalát. Mivel az Alapszabály szerint minden vezetőségi tag jelen 

van és egyhangúlag javasolját, mint napirendi pontot ennek megvitatását, így Kenéz Atti-

la, mint levezetőelnök a kérdést szabályszerűen beemeli a napirendi pontok közé.

 Kenéz Attila röviden beszámol, hogy Szücs Gyula László terepi operatív felada-

tokért felelős vezető előzetesen írásban jelezte neki, hogy családi és munkahelyi elfoglalt-

sága miatt nem tudja a továbbiakban ellátni vezetőségi feladatát, így vezetőségi tisztségé-

ről lemond. Majd javaslatot tesz az új vezetőségi tagra, akivel már, a Vezetőség többi tag-

jával egyetértésben szintén előzetesen egyeztett, és aki elfogadja a jelölést. Röviden is-

merteti az Egyesületben eddig végzett munkáját.

 Kenéz Attila, mint levezetőelnök elmondja, hogy a Vezetőség új mandátuma 2022. 

február 17-ig szól, majd felkéri a Vezetőség régi és új tagjait, hogy szóban a Taggyűlés előtt 

nyilatkozzanak a tisztség elfogadásáról. Ezt a felkértek rendre meg is teszik, majd Kenéz 

Attila, mint levezetőelnök arra kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással, tagságikártya 

felmutatással szavazzanak az Egyesület Vezetőségének összetételéről.

8/2017. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés nyílt szavazással 11/11 arányban egyhangúlag el-

fogadja az Egyesület Vezetőségét, ami az eredeti jogosultságokkal az alábbi felállásban 

alakul újra:

– Kenéz Attila, egyesületi elnök 

– Csortos Csaba Ádám, madárgyűrűzési szakmai vezető

– Hámori Dániel, természetvédelmi szakmai vezető

– Horváth Endre, társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős vezető

– Hámori Ottó Rezső, terepi operatív feladatokért felelős vezető

Ezen 5 személy lesz az Egyesület Vezetősége.

Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem, volt, a levezetőelnök ezért a közgyűlést bere-

kesztette.

Apaj, 2017. 02. 18.

Kenéz Attila

levezetőelnök

    Csortos Csaba Ádám                Hámori Dániel

     jegyzőkönyv-hitelesítő         jegyzőkönyv-hitelesítő

    

Kenéz Janka Borbála

jegyzőkönyvvezető
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