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ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 
Közgyűlés helye:          Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. K.240 

      BME Épültszerkezettani Tanszék konzultációs terme  
 
ideje:                              2017. április 26. 15:30 óra 

 
A közgyűlés  kezdő időpontjában  a szavazati  joggal  rendelkező  tagok közül legalább 
50   %  +   1   fő   nem  jelent   meg,  így   a közgyűlést   határozatképtelenség   miatt   a meghívóban 
előre meghirdetett megismételt közgyűlési időpontra el kellett halasztani. 

 
 
Elhalasztott közgyűlés helye: ugyanott 
 
ideje:                             2017. április 26. 16:00 óra 
jelenlévők:                    5 rendes tag + 3 cég  képviselő, így  8 szavazattal  kell  számolni 
                                       (jelenléti ív mellékelve) 

 
 
 
1.      Dezsényi Péter köszöntette a közgyűlésen megjelenteket. 

 
 
 
2.      Közgyűlési feladatkörökhöz választás 
 
          javaslat:    Dezsényi Péter (továbbiakban DP) legyen a levezető elnök 

határozat 1/2016(V.11) 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés egyhangúan megszavazta 

 

 
javaslat:   Csige Anna legyen a jegyzőkönyvvezető 
határozat 2/2016(V.11) 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés egyhangúan megszavazta 
 
 
javaslat:   Dimitrievits Dóra és Pataky Rita legyenek a jegyzőkönyv 
hitelesítők 
határozat 3/2016(V.11) 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés egyhangúan megszavazta 
 
 
javaslat:   Csige  Anna  (elnök),  Dimitrievits   Dóra legyenek 
szavazatszámlálók 
határozat 4/2016(V.11) 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés egyhangúan megszavazta 
 
 

3.      DP ismertette a meghívóban előre kiküldött napirendi pontokat. 
 

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása      
 

2. Beszámoló a szövetség 2016. évi szakmai és gazdasági 
tevékenységéről, a beszámoló elfogadása  

 
3. Pénzügyi beszámoló, a beszámoló elfogadása 

 
4. Számvizsgáló bizottság beszámolója, a beszámoló elfogadása  
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5. 2017. évi tervezett szakmai és gazdasági tevékenység ismertetése, 

elfogadása  
   

6. Zöldhomlokzatok- Függőleges Zöldfelületek Tervezésének, 
Kivitelezésének Műszaki és Kertészeti Útmutatója című kiadvány 
bemutatása 

 
7. A ZÉOSZ és MAKEOSZ szövetségek közötti szorosabb együttműködés 

javaslatának megvitatása 
 

8. Egyebek 
 

 
 
4.      Elnöki beszámoló a 2016-os év szakmai tevékenységéről (a 2016-os tevékenység jegyzéke 

mellékelve) 
 

javaslat:    a beszámoló elfogadása 
Határozat 6/2016(V.11) 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés egyhangúan 
megszavazta 

 
 
 

5.      2016-ös év pénzügyi beszámolója (összesített és részletes kimutatás mellékelve) 
Csige Anna  ismertette  a pénzügyi  beszámolót,  kiemelte,  hogy a 
szövetség a 2016-os évet 2613670 Ft nyereséggel zárta   

 
Számvizsgáló bizottság beszámolója: 

Farkas Imre kiemelte, hogy a jegyzőkönyvhöz csatolandó a 
kölcsönszerződések másolata. 

 
A 2016-os év pénzügyi beszámolóját elfogadásra ajánlotta.  

 
javaslat:    2016-os év pénzügyi beszámolójának elfogadása 

Határozat 7/2016(V.11) 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés egyhangúan 
megszavazta 
 
 

6.      2017-os tervezett program, célok, illetve pénzügyi tervezet  
(mindkettő mellékelve)  

 
DP  elmondta,  hogy a  2017   évi  célokat  és   programokat a  2017.  februárjában kiküldött  elnöki  
köszöntő levél  tartalmazta,  az  elnökség ehhez szeretné  tartani magát. Ezekhez néhány 
megjegyzés: 

 
Szakmai együttműködés erősítése a ZÉOSZ és MAKEOSZ (Magyar Kertépítők Országos 
Szövetsége) között. A két szervezet a jövőben több közös szakmai rendezvényt kíván 
megvalósítani, illetve az elkövetkezendő egy évben megvizsgálja a hosszútávú együttműködés 
erősítésének jogi és szervezeti lehetőségeit - a két szövetség saját identitásának további 
megtartásával.  
Első lépésként a júniusi bécsi szakmai túra közös lebonyolítása fog megtörténni. 
Ezzel párhuzamosan a két elnökség kijelöl egy két-két fős delegációt a hosszútávú együttműködés 
lehetőségeinek megtárgyalására. 
Továbbá a két szervezet célul tűzi ki egy 2018 év elejére szervezendő egésznapos zöldtető 
tréninget elsősorban a MAKEOSZ kertépítő- és tervező szakemberei részére (természetesen a 
tréning elérhető lesz valamennyi ZÉOSZ tag, illetve külső szakmai érdeklődő részére is) 
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7.      ZÖLDHOMLOKZAT KIADVÁNY  
Pataky Rita bemutatta a közel kész ZÖLDHOMLOKZATOK- FÜGGŐLEGES ZÖLDFELÜLETEK 
TERVEZÉSÉNEK, KIVITELEZÉSÉNEK MŰSZAKI ÉS KERTÉSZETI ÚTMUTATÓJA CÍMŰ 
KIADVÁNY-t mindenki elismerésére. 

 
A levezető elnök a közgyűlést este 17.15-kor lezárta.  
 
 
 
 
Budapest, 2017. április 26. 

 
 
 
 
 
 

…………………………. 
Csige Anna 

jegyzőkönyv vezető 
 
 
 
 
 
 

………………………….                                  …………………………. 
Dimitrievits Dóra                                      Pataky Rita 

 jegyzőkönyv hitelesítő                                  jegyzőkönyv hitelesítő 


