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A Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 2014. évi  

évzáró taggyűléséről.

Időpont: 2014. 12. 17.

Helye: Bp., XVI., Ajtósi Dürer sor 37., Teleki Blanka Gimnázium I/119 terme

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Kenéz Attila megnyitja a 2014. évi évzáró taggyűlést.

1/2014. Taggyűlési határozat: Kenéz Attila egyesületi elnök javaslatot tesz a 

Taggyűlés levezetőinek személyére ,a Taggyűlés egyhangúlag elfogadta a jelöl-

teket és megválasztotta Kenéz Attilát levezető elnöknek, Neumayer Rékát jegy-

zőkönyvvezetőnek, Csortos Csaba Ádámot és Hámori Dánielt jegyzőkönyv-hi-

telesítőknek.

Kenéz Attila levezető elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra. 

2/2014. Taggyűlési határozat: a Taggyűlés egyhangúlag az alábbi napirendi pon-

tokat fogadja el:

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

2.) – Az Egyesület 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló előadása, 

szavazás a beszámoló elfogadásáról

3.) – Az Egyesület 2014. évi gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló elő-

adása, szavazás a beszámoló elfogadásáról

4.) – Az Egyesület 2015. évi terveinek ismertetése, szavazás a 2015. évi egyesületi 

működés tervezetének elfogadásáról

1.) napirendi pont

Kenéz Attila egyesületi elnök megtartja általános beszámolóját, és az egybegyűl-

tek meghallgatják Csortos Csaba előadását a márciusi Sólyomcsalogató szak-

mai napról, kérdés nem volt. Ezt követően, mint levezető elnök arra kéri a jelenlé-

vőket, hogy nyílt szavazással, tagságikártya felmutatással szavazzanak a beszámo-

ló elfogadásáról.

3/2014. Taggyűlési határozat: a Taggyűlés egyhangúlag elfogadja az elnöki be-

számolót.

2.) napirendi pont

Csortos Csaba madárgyűrűzési szakmai vezető a tagok előtt ismerteti az Egye-madárgyűrűzési szakmai vezető a tagok előtt ismerteti az Egye- a tagok előtt ismerteti az Egye-
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sület 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját. Kérdés nem hang-

zik el. Kenéz Attila levezető elnök arra kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással, 

tagságikártya felmutatással szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

4/2014. Taggyűlési határozat: a Taggyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfo-

gadja a szakmai beszámolót.

3.) napirendi pont

Kenéz Attila egyesületi elnök megtartja az Az Egyesület 2014. évi gazdálkodá-

si tevékenységéről szóló beszámolóját. Kérdés nem hangzik le. Ezt követően, mint 

levezető elnök arra kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással, tagságikártya felmu-

tatással szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

5/2014. Taggyűlési határozat: a Taggyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfo-

gadja a gazdálkodási tevékenységről szóló beszámolót.

4.) napirendi pont

A jelenlévők kötetlen beszélgetés keretében Kenéz Attila egyesületi elnök téma-

vezetése mellett megbeszélik az Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló terve-

it.  Kenéz Attila mint levezető elnök arra kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással, 

tagságikártya felmutatással szavazzanak az egyesület következő évi működési ter-

vezetének elfogadásáról. 

6/2014. Taggyűlési határozat: a Taggyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfo-

gadja az egyesület következő évi működési tervezetét. 

 

Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem, volt, a levezető elnök ezért a közgyűlést 

lezárta.

Budapest, 2014. 12. 17.

Kenéz Attila

levezető elnök

    Csortos Csaba Ádám                Hámori Dániel

     jegyzőkönyv-hitelesítő         jegyzőkönyv-hitelesítő

    

Neumayer Réka

jegyzőkönyvvezető
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