
Összefoglaló a 2019.08.30-án 10:30-kor tartott közgyűlésről 

Lukács Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket, majd a jelenlévők megszavazták a levezető 

elnök, a jegyzőkönyv vezető, és a hitelesítők személyét.  

Ezután a levezető elnök ismertette a további napirendi pontokat, melyek az alábbiak voltak:  

1. A hosszútávú terv   

2. A vezetőség lemondása 

3. Munkacsoportok létrehozásának és a működésük szabályozásának kérdései 

4. Az egyesület elnökének megválasztása 

5. Tagdíjak emelésének kérdése 

6. Új jelkép kérdése 

7. A védjegy oltalom alá helyezésének kérdése 

8. Etikai bizottság létrehozásának kérdése 

9. Ellenőrző bizottság létrehozásának kérdése 

10. Támogatási rendszer kidolgozásának kérdése 

 

1. A levezető elnök ismertette az egyesület hosszútávú tervét.  Az elnök a tagsággal való 

egyeztetést követően kérte a tagokat, hogy szavazzanak abban a kérdésben, hogy az 

egyesület hosszútávú Tervét elfogadják-e. Ezt követően a jelenlévő tagok egyhangúlag  

elfogadták az Egyesület Hosszútávú Tervét. 

2. A levezető elnök előterjesztette a vezetőség lemondásának kérdését, miszerint az egyesület 

szerkezeti átalakulása miatt a jelenlegi vezetőség lemond. Majd arra kérte a jelenlévő tagokat, 

hogy szavazzanak abban a kérdésben, hogy elfogadják-e a jelenlegi vezetőség lemondását. 

Ezt követően a tagok egy tartózkodással elfogadták a jelenlegi vezetőség lemondását.  

3. A levezető elnök az egyesület jelenlévő tagságával való egyeztetést követően a kérte a 

tagokat, hogy szavazzanak abban a kérdésben, hogy elfogadják-e azt, hogy a munkacsoportok 

vezetői egyúttal az egyesület vezetőségi tagjai lesznek. A jelenlévő tagok egyhangúlag 

elfogadták ezt. Ezt követően a jelenlévő tagok nyílt szavazás útján elfogadták a következő 

munkacsoportokat és azok vezetőit: 

a. favizsgáló munkacsoport – Szaller Vilmos vezetésével 

b. faápoló munkacsoport – Horváth Tibor vezetésével 

c. fakataszter munkacsoport – Németh Kristóf vezetésével 

d. tervezés munkacsoport – Farkas Ágnes vezetésével 

e. fák joga munkacsoport – Petre Anna vezetésével 

f. oktatási munkacsoport – Diószegi Magdi vezetésével 

g. kutatási munkacsoport – Puskás Lajos vezetésével 

h. hírnév gondozás munkacsoport – Ócsvári Gábor vezetésével 

i. faápoló konferencia munkacsoportot – Dívós Ferenc vezetésével 

j. famászó bajnokság munkacsoport – Lajkó Bendegúz vezetésével 

A felkértek a felkérést elfogadták és megkezdik munkájukat 

4. Ezután a közgyűlés megszavazta és felkérte Lukács Zoltánt az elnöki feladatok ellátására. 

Lukács Zoltán a felkérést elfogadta, és megkezdi (folytatja) munkáját. 



5. A levezető elnök felvezette a tagdíjak kérdését. A jelenlévő tagság eszmecserét folytatott 

ebben a kérdésben, majd egy ellenszavazattal megszavazták az új tagdíjak bevezetését. Ezek a 

következők lesznek 2020. január 1.-től:  

a. céges tagdíj 24 000 Ft helyett 50 000 Ft 

b. egyéni tagdíj 6 000 Ft helyett 12 000 Ft 

c. diák 1200 Ft helyett 2500 Ft 

6. A levezető elnök előterjesztette az egyesület új jelképének kérdését, majd az egyesület 

jelenlévő tagságával való egyeztetést követően a kéri a tagokat, hogy szavazzanak az új jelkép 

kérdésében.  A bemutatott javaslatok (6db) közül a jelenlévő tagok nyílt szavazás útján 

elfogadták az egyesület új jelképének a legtöbb szavazatot kapott javaslatot.   

Ennek alapján az egyesület új jelképe:         

7. A levezető elnök előterjesztette a védjegy oltalom alá helyezésének kérdését, majd a 

jelenlévő tagok megszavazták (2 tartózkodással), hogy megbízzák a vezetőséget azzal, hogy 

előkészítse és oltalom alá helyeztesse a védjegyet. 

8. A levezető elnök előterjesztette az etikai bizottság kérdését. A levezető elnök az egyesület 

jelenlévő tagságával való egyeztetést követően kérte a tagokat, hogy szavazzanak 

abban a kérdésben, hogy az egyesület létrehozzon egy ellenőrző bizottságot, amely 

létrehozásának a részletes kidolgozását a vezetőségre bízza. A jelenlévő tagok 2 

tartózkodással  megszavazták hogy a vezetőséget megbízzák azzal, hogy a következő 

ülésig készítse elő az ellenőrző bizottság létrehozását. 

9. A levezető elnök előterjeszti az ellenőrző bizottság kérdését. A levezető elnök az egyesület 

jelenlévő tagságával való egyeztetést követően kérte a tagokat, hogy szavazzanak 

abban a kérdésben, hogy az egyesület létrehozzon egy ellenőrző bizottságot, amely 

létrehozásának a részletes kidolgozását a vezetőségre bízza. A jelenlévő tagok 

egyhangúlag  megszavazták hogy a vezetőséget megbízzák azzal, hogy a következő 

ülésig készítse elő az ellenőrző bizottság létrehozását. 

10. A levezető elnök ismertette a támogatási rendszer kérdéseit, majd a jelenlévő tagsággal való 

egyeztetést követően kérte a tagokat, hogy szavazzanak támogatási rendszer létrehozásának 

ügyében, amelynek a kidolgozását a vezetőségre bíznák. 

Ezt követően a tagok  egyhangúlag megszavazták, hogy megbízzák a vezetőséget, hogy a 

támogatási rendszert a következő közgyűlésre kidolgozza.  

 

Ezt követően a levezető elnök a közreműködést megköszönve bezárta a közgyűlést. 

 

 


