
 

Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület 

címe: 1032 Budapest, Szőlő utca 86. II/12. 

Nyilvántartási száma: 01-02-0014960 

 

 

 

Jegyzőkönyv  

 

 

I. A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) 

 

a. közgyűlés           b. elnökség              c. kuratórium             d. egyéb: 

 

II. Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra), helye: 

 

2018. március 15. 11:00 óra, Apaj, Fecó vendéglő terme – nem határozatképes, mivel nem 

jelent meg az Alapszabályban előírt számú tag. 

 

Határozatképes Megismételt közgyűlés: 

 

2018. március 15. 11:30 óra, Apaj, Fecó vendéglő terme 

 

 

III. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (jelenlévő, valamint – ha képviselő útján 

jár el – képviselője neve és lakóhelye vagy székhelye, és – ha a jelenlévőt nem azonos számú 

szavazat illeti meg – a jelenlévőt megillető szavazatok száma, továbbá nem természetes 

személy esetén az eljáró képviselő képviseleti minősége.) 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint, mindenki azonos szavazati joggal. 

 

 

 

IV. Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés 

esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak. 

 

Levezető elnök neve: Horváth Endre 

Jegyzőkönyvvezető neve: Tóth-Bejkhard Attila 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén): 

 Hámori Ottó Rezső 

 Hámori Dániel 

 

Szavazatszámláló bizottság (amennyiben az ülés azt választott) tagjainak neve: nem 

választott. 

 

1/2018. (III.15.) Közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jelölteket 

V. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára 
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tekintettel megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés (a válasz aláhúzandó) 

 

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

 

VI. Napirend 

Napirendi pontok: 

 

1, Az elnöki általános beszámoló előadása, szavazás a beszámoló elfogadásáról; 

2, Az Egyesület 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló előadása, szavazás a 

beszámoló elfogadásáról; 

3, Az Egyesület 2017. évi gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló előadása, szavazás a 

beszámoló elfogadásáról; 

4, Az Egyesület 2017. évi gyűrűzési tevékenységéről szóló beszámoló előadása, szavazás a 

beszámoló elfogadásáról; 

5, Az Egyesület 2018. évi terveinek ismertetése, szavazás a 2018. évi egyesületi működés 

tervezetének elfogadásáról; 

6, Tisztújítás; Kenéz Attila elnök mandátuma lejárt, új elnök választása; 

7. Új székhely választása 

8. Egyesületi Alapszabály módosítás 

 

2/2018. (III.15.) Közgyűlési határozat: a Közgyűlés 10/10 arányban egyhangúlag a fenti 

napirendi pontokat elfogadja. 

 

 

 

VII.Határozathozatal 

 

1, napirendi pont 

Kenéz Attila egyesületi elnök megtartja az Egyesület 2017. évi tevékenységével kapcsolatos 

általános beszámolóját. A beszámolóval kapcsolatban kérdés nem hangzik el. 

 

Ezt követően Horváth Endre levezető elnök arra kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással, 

tagsági kártya felmutatással szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 

 

3/2018. (III.15.) Közgyűlési határozat: A Közgyűlés nyílt szavazással 10/10 arányban 

egyhangúlag elfogadja az elnöki beszámolót. 

 

 

2, napirendi pont 

Hámori Dániel természetvédelmi szakmai vezető a tagok előtt ismerteti az Egyesület 2017. 

évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját. A beszámolóval kapcsolatban kérdés nem 

hangzik el. 
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Horváth Endre levezető elnök arra kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással, tagsági kártya 

felmutatással szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 

 

4/2018. (III.15.) Közgyűlési határozat: A Közgyűlés nyílt szavazással 10/10 arányban 

egyhangúlag elfogadja a szakmai beszámolót. 

 

 

3. napirendi pont 

Kenéz Attila egyesületi elnök megtartja az Egyesület 2017. évi gazdálkodásról szóló 

beszámolóját. A beszámolóval kapcsolatban kérdés nem hangzik el. 

 

Horváth Endre levezető elnök arra kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással, tagsági kártya 

felmutatással szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 

 

5/2018. (III.15.) Közgyűlési határozat: A Közgyűlés nyílt szavazással 10/10 arányban 

egyhangúlag elfogadja a gazdálkodási tevékenységről szóló beszámolót. 

 

 

4. napirendi pont 

Csortos Csaba Ádám gyűrűzési szakmai vezető megtartja az Egyesület 2017. évi gyűrűzési 

eredményeiről szóló beszámolóját. A beszámolóval kapcsolatban kérdés nem hangzik el. 

Horváth Endre levezető elnök arra kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással, tagsági kártya 

felmutatással szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 

 

6/2018. (III.15.) Közgyűlési határozat: A Közgyűlés nyílt szavazással 10/10 arányban 

egyhangúlag elfogadja a gyűrűzési eredményekről szóló beszámolót. 

 

 

5. napirend pont 

Kenéz Attila ismerteti a 2018-ra tervezett egyesületi költségvetést, majd a jelenlévők kötetlen 

beszélgetés keretében az egyesületi elnök témavezetése mellett megbeszélik az Egyesület 

2018. évi tevékenységéről szóló terveit. 

 

Horváth Endre levezető elnök arra kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással, tagsági kártya 

felmutatással szavazzanak az Egyesület következő évi működési tervezetének elfogadásáról. 

 

7/2018. (III.15.) Közgyűlési határozat: A Közgyűlés nyílt szavazással 10/10 arányban 

egyhangúlag elfogadja az Egyesület következő évi működési tervezetét. 

 

 

6. napirendi pont 

Elnökválasztás: Kenéz Attila elnök mandátuma lejárt. Kenéz Attila bejelenti, nem kívánja újra 

jelöltetni magát. 

Horváth Endre levezető elnök kérdésére, ki vállalná az elnöki tisztséget, Csortos Csaba Ádám 

jelentkezik. Más jelölt nem. 

 

Horváth Endre levezető elnök arra kéri a jelenlévőket, hogy titkos szavazással, papíron az 
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„IGEN/NEM/TARTÓZKODOM” szavak közül az egyiket egyértelműen leírva egy edénybe 

dobják be és szavazzanak az Egyesület elnökéről. 

 

8/2018. (III.15.) Közgyűlési határozat: A Közgyűlés előtt megszámlált szavazással 9 igen, 1 

tartózkodás mellett Csortos Csaba Ádámot 2022. december 31-ig tartó hatállyal az egyesület 

elnökévé megválasztja. 

 

7. napirendi pont 

Új székhely választása. 

 

9/2018. (III.15.) Közgyűlési határozat: A Közgyűlés nyílt szavazással 10/10 arányban, 

egyhangúlag elfogadja új székhelynek 1045 Budapest, Virág utca 11., X./58. alatti ingatlant. 

 

8. napirendi pont 

Egyesületi Alapszabály módosítása. 

 

10/2018. (III.15.) Közgyűlési határozat: A Közgyűlés nyílt szavazással 10/10 arányban 

egyhangúlag elfogadja, hogy az Egyesületi Alapszabály módosításra kerül. 

1. A „Székhely, Fióktelep” 3-as fejezet alatt az Egyesület székhelye „1032 Budapest, 

Szőlő utca 86. 2/12.”-ről „1045 Budapest, Virág utca 11. X./58.”-ra módosul. 

2. A ’Szervezet, Hatáskörök’ 8-as fejezet ’Tagok, Közgyűlés’ 8.1-es alfejezet 4. 

bekezdésében a „A vezetőség felmondhatja a tagsági viszonyt, ha hat hónapon 

keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt 

a tag jogviszonya csak akkor mondható fel, ha a legalább hat hónapos mulasztás 

elteltét követően a vezetőség írásban – póthatáridő tűzésével és a 

jogkövetkezményekre, azaz a felmondásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a 

tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen 

maradt.” helyére „A vezetőség felmondhatja a tagsági viszonyt, ha egy éven keresztül 

elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag 

jogviszonya csak akkor mondható fel, ha a legalább egy éves mulasztás elteltét 

követően a vezetőség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz 

a felmondásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, 

mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.” 
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Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt, a levezető elnök ezért a közgyűlést berekesztette. 

 

 

 

 

Kelt: Apaj, 2018.03.15. 

 

Aláírások: 

 

 

 ….........................................… ….........................................… 

 Horváth Endre Tóth-Bejkhard Attila 

 levezető elnök jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 ….........................................… ….........................................… 

 Hámori Ottó Rezső Hámori Dániel 

 jegyzőkönyv hitelesítő tag jegyzőkönyv hitelesítő tag 

 

 

 

 

 

Tanú: Tanú: 

 

neve: neve: 

lakóhelye: lakóhelye: 

személyi igazolvány száma: személyi igazolvány száma: 

 


