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Közgyűlési jegyzőkönyv 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
amely készült 2011. november 15-én 19 órai kezdettel a 

NET Oktatási és Kulturális Egyesület 
közgyűlésén, az 1104 Budapest, Sörgyár u. 48. szám alatt. 

 

 
 
A közgyűlésen jelen van 7 személy: 
 

1. Böszörményi Anita 
2. Deli Attila 
3. Gazsi Zoltán 
4. Horváth Gábor 
5. Horváth Péter 
6. Márkus Tibor 
7. Szabó Zsuzsanna 

 
 
Márkus Tibor javaslatára egyszerű kézfeltartásos szavazással megválasztják: 

- a közgyűlést levezető elnököt: Horváth Gábor, 
- a közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjét: Horváth Péter, 
- a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőit: Márkus Tibor, Gazsi Zoltán, 
- a szavazatszámláló bizottság tagjait: Deli Attila, Szabó Zsuzsanna személyében. 

A javaslatokat az alapító tagok minden esetben egyhangú igen szavazással fogadták el. 
 
8/2011. (IX. 15.) számú határozat 

A közgyűlés levezető elnöke Horváth Gábor. A közgyűlés jegyzőkönyvét Horváth Péter vezeti, a közgyűlési 

jegyzőkönyv hitelesítői: Márkus Tibor és Gazsi Zoltán, a szavazatszámláló bizottság tagjai: Deli Attila és Szabó 

Zsuzsanna. 

 
 
A levezető elnök ezután javaslatot tett az alakuló közgyűlés napirendjére: 

1. Tagdíjak módosítása 
2. Kedvezményrendszer kialakítása 
3. Kapcsolatrendszer és partnerek felkutatásának szerepkiosztása 

A napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett. Az alapító tagok kézfeltartásos 
szavazással, egyhangú igennel (7 igen, 0 nem) elfogadták a napirendi pontokat. 
 
9/2011. (IX. 15.) számú határozat 

Az alakuló közgyűlés napirendje a következő pontokból áll:  

1. Tagdíjak módosítása;  

2. Kedvezményrendszer kialakítása; 

3. Kapcsolatrendszer és partnerek felkutatásának szerepkiosztása. 
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1. Tagdíjak módosítása 
A levezető elnök megkérte a jelenlévőket, hogy indokolják a tagdíj csökkentés melletti döntésük okát 
és az új javasolt tagdíjakat. A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták, hogy az éves rendes tagdíj 
mértéke maradjon 2.000,- (kettőezer) Ft, pártoló tagoknak 6.000,- (hatezer) Ft, jogi személyek pedig 
10.000,- (tízezer) Ft legyen. A magánemberi pártoló tagok fél éves tagságot is igényelhetnek 3.000,- 
(háromezer) Ft-ért. Az éves tagság 365 napig, a fél éves tagság 182 napig érvényes. 
 
10/2011. (IX. 15.) számú határozat 

Az egyesületi tagok által fizetendő rendes éves tagdíj 2000 Ft, azaz kétezer forint. A pártoló tagok 2 csoportja: 

magánemberi pártoló tagoknak az éves tagdíj 6000 Ft, azaz hatezer forint, a fél éves tagdíj 3000 Ft, azaz 

háromezer forint; jogi személyi pártoló tagoknak az éves tagdíj 10000 Ft, azaz tízezer forint. 

 

 

2. Kedvezményrendszer kialakítása 
A levezető elnök részletesen ismertette javaslatát: mivel az Egyesület célja az életminőség javítása, 
így egy újabb, már meglévő kedvezményadó rendszerekhez hasonló kiépítése csak újabb 
konkurenciát, valamint azok forgalmának csökkenését jelentené. Ezért az Egyesület inkább a velük 
való partneri viszony kialakítására törekszik, mely az érdeklődők egymáshoz küldésével és egymás 
támogatásával jár. 
 
11/2011. (IX. 15.) számú határozat 

A NET Oktatási és Kulturális Egyesület közgyűlése elfogadta a nyitott vállalkozásokkal és kedvezményadó 

rendszerekkel való együttműködés lehetőségét. 

 

3. Kapcsolatrendszer és partnerek felkutatásának szerepkiosztása 
A levezető elnök ajánlotta, hogy az Egyesületnek mindenki tehessen javaslatot Partnerekre. A leendő 
Partnereknek hivatalosan csak rendes tag mutathassa be az Egyesületet, mint partnert. Továbbá 
minden az Egyesület weblapján regisztrált tag bemutathatja másoknak az Egyesület weblapjáról 
letölthető segédanyagokkal az Egyesületet. 
  
12/2011. (IX. 15.) számú határozat 

A NET Oktatási és Kulturális Egyesület közgyűlése elfogadta, hogy minden az Egyesület weblapján regisztrált 

tag bemutathassa az Egyesületet a weblapon közzétett segédanyagok használatával. Hivatalos partnerség 

kialakításának megkezdését csak rendes tag teheti meg. 
 
Egyéb napirend és több hozzászólás nem volt, a levezető elnök ezért a jelenlévőknek megköszönte a 
megjelenését és az alakuló közgyűlést berekesztette. 
 


