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ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 
Közgyűlés helye:          VM KASZK Szakképző Iskola – Varga Márton Kertészeti és Földmérési 

Szakképző Iskola  (1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60). 
 

 
ideje:                              2018. november 07. 15:00 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:                             2018. november 07. 15:30 óra 

jelenlévők:                    6 rendes tag + 4 cég  képviselő, így  10 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 1/2018.11.07. 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés egyhangúan megszavazta 

 

 
javaslat:     Csige Anna legyen a jegyzőkönyvvezető 

határozat 2/2018.11.07. 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés egyhangúan megszavazta 
 
 

javaslat:     Dezsényi Péter és Horváth Sándor legyenek a jegyzőkönyv hitelesítők 
határozat 3/2018.11.07. 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés egyhangúan megszavazta 
 
 

javaslat:     Horváth Sándor,  Prekuta János legyenek 
szavazatszámlálók 
határozat 4/2018.11.07. 
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 2017. 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. 2018. évi tervezett szakmai és gazdasági tevékenység ismertetése, 

elfogadása  
   

6. MAKEOSZ és ZÉOSZ egyesülési szándékának előterjesztése 
 

7. Egyebek 
 

 
 

4.      Elnöki beszámoló a 2017-es év szakmai tevékenységéről (a 2017-es tevékenység jegyzéke 

mellékelve) 

 

javaslat:    a beszámoló elfogadása 

Határozat 5/2018.11.07. 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés egyhangúan 
megszavazta 

 
 
 

5.      2017-es év pénzügyi beszámolója (összesített és részletes kimutatás mellékelve) 

Csige Anna ismertette a pénzügyi beszámolót, kiemelte, hogy a 
szövetség a 2017-es évet könyv szerint ugyan veszteséggel zárta, 
de ez a helyzet a 2016-os évben előre átutalt Zöldhomlokzat 
kiadvány díja miatt alakult ki. A szövetség gazdálkodása továbbra is 
többlettel zárt 2017 év végén. 

 
 

Számvizsgáló bizottság beszámolója: 
 

A 2017-es év pénzügyi beszámolóját elfogadásra ajánlotta. 
 
 

javaslat:    2017-es év pénzügyi beszámolójának elfogadása 

Határozat 6/2018.11.07. 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés egyhangúan 
megszavazta 

 
 

6.      2018-as tervezett program, célok, illetve pénzügyi tervezet ismertetése 
(mindkettő mellékelve) 

 
 

DP  elmondta,  hogy a  2018   évi  célokat  és   programokat a  2018.  márciusában kiküldött  elnöki  

köszöntő levél tartalmazta,  az  elnökség ehhez szeretné  tartani magát. Ezekhez néhány 

megjegyzés: 

 

Az idei év legfontosabb feladata a ZÉOSZ és MAKEOSZ (Magyar Kertépítők Országos 
Szövetsége) között az egyesülés operatív előkészítése.  
Ennek sikeres platformot adott a 2018 év elején rendezett MAKEOSZ konferencia 0. napos egész 
napos zöldtetős szekciója.  
 

 
 javaslat:    a beszámoló elfogadása 

Határozat 7/2018.11.07. 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés egyhangúan 
megszavazta 
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7 , MAKEOSZ és ZÉOSZ egyesülési szándékának előterjesztése 

 
A ZÉOSZ az elmúlt években, a recessziót követően, folyamatosan csökkenő tagságával dolgozik a 
hazai zöldtetők és zöldfalak népszerűsítéséért, szakszerű megépülésükért. Mivel a meglévő céges 
tagságunk közel 100%-ban MAKEOSZ tagsággal is rendelkezik, ez okból is indokolt a 
betagozódás.  
 
A közel azonos érdekképviseletű MAKEOSZ és ZÉOSZ, a hatékonyabb és célravezetőbb munka 
végzés érdekében egyessült erővel lobbizik a magyarországi zöldfelületek minőségi és mennyiségi 
gyarapodásáért. 
 
Az egész éves egyeztetések eredményeképp, a ZÉOSZ, mozaik nevének megtartásával a 
MAKEOSZ, Zöldtető- és Zöldfal Építők Szakmai Tagozatává válik és mint önálló szövetség 
megszűnik.  
 
A jövőben számos másik tagozat kialakítására számítunk a MAKEOSZ-on belül, így valóban egy 
olyan integrált zöld szakmai szervezet létrehozására nyílik lehetőség mely nagyobb tagsággal, 
több erőforrással, és komolyabb lobbierővel rendelkezik.  
 
A tagozat elnökségi tagot delegál és mint munkacsoport, kötelező minimum létszámmal 
tevékenykedik. 

 
A MAKEOSZ közgyűlése megszavazta a ZÉOSZ beolvadását korábban. Amennyiben a ZÉOSZ is 
megszavazza az integráció megkezdését, egy megbízott könyvvizsgáló a két szövetség záró 
vagyonmérlegét, illetve az új szövetség nyitó vagyonmérlegét elkészíti. Ezzel párhuzamosan a két 
szövetség elnöksége, illetve megbízott képviselői elkészítik az egyesülési szerződést, illetve az új 
szövetség alapszabályát. Ezek elkészülte után, egy második közgyűlésen kell a két szövetség 
tagjainak véglegesítenie igen szavazataikkal a beolvadást. 

 
 javaslat:    a ZÉOSZ, a MAKEOSZ-ba tagozódásának elfogadása 

Határozat 8/2018.11.07. 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés egyhangúan 
megszavazta 

 
 
 
 
A levezető elnök a közgyűlést este 17.30-kor lezárta. 
 
 
 
 
 
Budapest, 2018. november 07. 

 
 
 
 
 

…………………………. 

Csige Anna 

jegyzőkönyv vezető 
 
 
 
 
 

………………………….                                  …………………………. 
Dezsényi Péter                                                Horváth Sándor 

 jegyzőkönyv hitelesítő                                  jegyzőkönyv hitelesítő 


