Jegyzőkönyv
a
Pro Silva Hungária
közhasznú társadalmi szervezet 2019. évi TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉRŐL
Helyszín: Erdészeti Információs Központ konferencia-terme (Bp. Budakeszi út. 91.)
Időpont: 2019. április 30. 10 óra
Megjelentek: A mellékelt jelenléti ív szerinti tagok, támogató tagok és vendégek.
Mell: 1 db jelenléti ív
A Pro Silva Hungária közgyűlését Horváth Iván elnök rövid beköszöntővel nyitotta meg. A
létszám alapján megállapította, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért rövid szünetet
rendelt el és 1030 - ra újra összehívta a közgyűlést.
Egy szomorú hírt is bejelentett és kérte a jelenlévőket, hogy az elhunyt tagtársunk Hován
István Iván emlékének egyperces néma felállással adózzunk. Tájékoztatást adott az OEE
Örökerdő Szakosztályának megalakulásáról, remélve azt, hogy egymás munkáját segíteni
tudjuk.
Tisztújító közgyűlésről lévén szó, levezető elnöknek javasolta Dobó Istvánt, és két segítőjének
Bartos Kálmánt és Farkas Viktort, akiket a jelenlévők egyhangúlag megszavaztak.
A levezető elnök javaslatára a jelenlevők egyhangúlag megszavazták jegyzőkönyv-vezetőnek
Madas Katalint, és két hitelesítőnek Keresztes Györgyöt és Ódor Pétert.
.

Napirendi pontok:
930-1000:
Érkezés, regisztráció
1000-1100:
2019. évi KÖZGYŰLÉS
 Elnöki köszöntő
 2018. évi pénzügyi és közhasznúsági jelentés
11 - 1230 : TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS
 A jelölőbizottság elnökének jelentése és előterjesztése
 A PSH országos tisztségviselőinek megválasztása
1230 – 1300: Szünet
1300 - 1500:

Kiskonferencia


Északi-középhegységben végzett felmérés adatai
(Standovár Tibor)



Örökerdő gazdálkodás magánerdős szemmel
(Duska József – Megosz)



Helyszíni tapasztalatok folyamatos erdőborítással kezelt erdőkben (Varga Béla)
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I. 2015. évi, rendes közgyűlés
1. Beszámolók
a) Az elnökség szakmai és közhasznúsági beszámolóját Horváth Iván
elnök tartotta meg, melyet a 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolt
Közhasznúsági jelentés tartalmaz.
b) Szintén Ő ismertette – képernyőre vetítve – az összeállított pénzügyi beszámolót, és a
2019. évi pénzügyi tervet melyet szintén a 1. sz. melléklet (Közhasznúsági jelentés)
tartalmaz.
c) Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját a 2018. évi gazdálkodásról és pénzügyi
helyzetről Barton Zsolt elnök ismertette. A beszámoló a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét
képezi.
d) A 2019. évi munkaterv tervezetet is az elnök ismertette, és a jegyzőkönyv 3. sz.
melléklete tartalmazza. A végleges tervet az új elnökség fogja jóváhagyni.
A beszámolók elhangzása után azok megszavaztatása következett, melynek eredményeképpen
a jelenlévők egyhangúlag elfogadták a beszámolókat.

2. Egyebek
Leköszönőjében Horváth Iván elnök megköszönte az eddigi bizalmat és átadta a szót a
tisztújító közgyűlés levezető elnökének.
II. Tisztújító közgyűlés
1.
A jelölő bizottság elnöke Szi-Benedek József és két tagja Bakó Csaba és Fank Tamás a tagok
véleményének megismerése után a megválasztandó tisztségviselőkre összeállított listát Dobó
István ismertette. A tisztségviselők létszáma előre megállapított: elnök egy fő, elnökségi tag
10 fő, fegyelmi bizottság egy elnök és két tag, ellenőrző bizottság egy elnök és két tag. SzíBenedek József megkérdezte azokat, akik még nem nyilatkoztak, hogy a korábban
összeállított lista alapján vállalják-e a jelöltséget az adott tisztségekre. Kondor István és
Farkas Viktor nem vállalták a jelöltséget. Egy új jelöltre - Csendes József - jött javaslat.
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1. táblázat. A tisztségekre jelölt személyek listája, valamint a szavazás eredménye. Az
érvényes leadott szavazócédulák száma 36 volt. A szavazás alapján a megválasztott
tisztségviselőket vastag betűtípussal szedtük.
ELNÖK

szavazatok
33

Horváth Iván
ELNÖKSÉGI TAG
Csóka György dr.

35

Keresztes György

34

Standovár Tibor dr.

34

Csépányi Péter Albert dr.

33

Ódor Péter dr.

31

Dénes Károly

30

Dénes Margit

29

Ripszám István

28

Lackó Péter

25

Némedy Zoltán

21

Csendes József

16

Gálhidy László Áron

16

Báder László

13

Nagy Gábor

9

FEGYELMI BIZOTTSÁG ELNÖK ÉS TAG

Kiss János
Wisnovszky Károly
Bodor László

elnök
tag
tag

36
30
21

Szentpéteri Sándor
Szabó Béla Szilárd

tag
tag

11
8

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ELNÖK ÉS TAG

Barton Zsolt
Balogh László
Madas Katalin dr.

elnök
tag
tag
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36
36
36

Ezt követően a levezető elnök ismertette a választási szabályokat, és megállapította a jelölők
és jelöltek létszámát. (70 szavazati joggal rendelkező tag van, közülük 36 van jelen.)
Egy szavazólapon szerepelnek a jelöltek. Akkor érvényes a szavazat, ha az elnökség tagjai
közül 10 van bejelölve, a fegyelmi bizottsági tagok közül pedig 2.
Jogorvoslatként, a választás után 7 napig a bizottság részére lehet észrevételt tenni.
Ezt követően a választást levezető bizottság szavazat-számláló bizottsággá alakult, és mivel a
szavazás titkos volt kiosztották a szavazólapokat.
A szavazatok összesítése után a bizottság elnöke megállapította, hogy a választás érvényes
volt. Az elnök ismertette a szavazás eredményét, felolvasva a listát. A legkevesebb szavazatot
kapott jelöltek nem kerültek be az elnökségi tagok, ill. a fegyelmi bizottság tagjai közé.
A jelöltek listáját és a szavazás eredményét az 1. táblázat tartalmazza. A bizottság a
szavazólapokat, mint a választás bizonylatait, megőrzésre átadta az új elnöknek.
Dobó István megköszönte a választásban résztvevők munkáját. Elsőként gratulált az új
tisztségviselőknek. Egyúttal eredményes munkát kívánva átadta a szót az új elnöknek.
2.
Horváth Iván megköszönte az ismételt bizalmat,
eredményessége érdekében fognak dolgozni.

és azt ígérte, hogy az új ciklus

III. Kiskonferencia
A meghívóban jelzett vetítéssel kísért előadásokat jelenlévők nagy érdeklődéssel hallgatták.
Sok értékes hozzászólás alapján valóban egy kiskonferencia alakult ki. Standovár Tibor
felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy az általuk végzett erdőállapot-felmérés adatai mindenki
számára ingyenesen hozzáférhetők. Varga Béla pedig javasolta, hogy a PSH 20 éves
évfordulójára legyen egy fotópályázat Pro Silva témakörben, melynek első helyezettje
kiutazhat a PSE nagyrendezvényére. Jelenlévők ezzel egyetértettek.

Kmf
.………………..
Madas Katalin
Hitelesítés:
………………………
Keresztes György

…….…………………..
Ódor Péter
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