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Közgyűlési jegyzőkönyv 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
amely készült 2012. november 13-án 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. Csonka Sándor 
3. Deli Attila 
4. Fodor Éva 
5. Gazsi Zoltán 
6. Horváth Gábor 
7. Horváth Péter 
8. Márkus Tibor 
9. Polgár László 
10. Simon Tímea 
11. Szabó Zsuzsanna 

 
 
Egyszerű kézfeltartásos szavazással megválasztják: 

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

A javaslatokat az alapító tagok minden esetben egyhangú igen szavazással fogadták el. 
 
1/2012. (XI. 13.) számú határozat 

Az alakuló közgyűlés levezető elnöke Horváth Gábor. Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét Böszörményi Anita 

vezeti, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítői: Horváth Péter és Szabó Zsuzsanna, a szavazatszámláló bizottság 

tagjai: Deli Attila és Gazsi Zoltán. 

 
 
A levezető elnök ezután javaslatot tett a közgyűlés napirendjére: 

1. Tagdíjak és kedvezmények 
2. Tagsági kártya és VIP kártya 
3. Kampányok és kiadások 

A napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett. Az alapító tagok kézfeltartásos 
szavazással, egyhangú igennel (11 igen, 0 nem) elfogadták a napirendi pontokat. 
 
2/2012. (XI. 13.) számú határozat 

Az alakuló közgyűlés napirendje a következő pontokból áll:  

1. Tagdíjak és kedvezmények; 

2. Tagsági kártya és VIP kártya;  

3. Kampányok és kiadások; 
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1. Tagdíjak és kedvezmények 
A jelenlévők bonyodalmas okfejtésekkel megállapodtak abban, hogy a magánemberi pártoló tagok fél 
éves tagdíját nem publikálják, csak az éveset, így az éves tagdíj beérkezését várják el. Azonban akik 
korábban is fél éves tagdíjat fizettek, számukra továbbra is fennáll ez a lehetőség. A díjak nem 
változnak. Az éves tagság 365 napig, a fél éves tagság 182 napig érvényes. 
A tagok továbbra is meghosszabbíthatják tagságukat 1 évvel a saját virtuális egyenlegük 
felhasználásával (itt változás nincs). 
Az alapító tagok továbbra is támogatják a munkanélkülieket és a GYET-en lévőket engedményes 
pártoló tagsággal (itt változás nincs). 
 
3/2012. (XI. 13.) számú határozat 

A fél éves magánemberi pároltó tagdíjfizetési lehetőség azoknak a tagoknak fenntartott, akik korábban is fél évet 

fizettek, ennek díja továbbra is 3000 Ft, azaz háromezer forint. 

 

 

2. Tagsági kártya és VIP kártya 
A levezető elnök részletesen ismertette javaslatát: mivel a tagsági kártyának kiszemelt EDC rendszer 
megváltoztatta üzletpolitikáját, és ezáltal jelentősen drágábban juthatnak az egyesületek ilyen 
kártyákhoz, ezért inkább elektronikus úton kiküldött és nyomtatható Tagság Igazolót javasolta. Ennek 
rugalmas módosíthatósága és bővíthetősége tetszést nyert el, így a szavazás eredménye egyhangú 
igen (11 igen, 0 nem) lett. 
A már tavaly elkészített, de még nem használt VIP tagsági kártyákat azoknak a partnereknek szánják, 
akik sokat adhatnak az Egyesület tagjainak egy-egy újabb szolgáltatással vagy termékkel. Az alapító 
tagok 20db VIP kártya elkészítésében állapodtak meg. A kártyák elkészítést Horváth Gábor vállalta. 
 
4/2012. (XI. 13.) számú határozat 

Az Egyesület közgyűlése elfogadta a korábbi Tagsági Kártya felváltását az elektronikus formátumú Tagság 

Igazolóra. Az Egyesület közgyűlése elfogadta 20db VIP Tagsági Kártya kibocsátását. 

 

3. Kampányok és kiadások 
Ennél a témánál az általános csevegésből és ötletbörzéből legnagyobb hangsúlyt a következők 
kapták: az egyesület céljaiba illő kampányok és azok díjainak átadása (bármely tag által 
megvalósítható feltételek teljesülése esetén az Egyesület vásárolja meg a díjakat) ez évben is 
folytatódik (itt változás nincs). 
A levezető elnök javaslatára 2 számítógép vásárlása került szavazásra, mivel két tag saját elavult 
gépe rendkívül megnehezítik az Egyesület weblapjának fejlesztését és az interneten való 
népszerűsítés munkálatait. Az alapító tagok kézfeltartásos szavazással, elfogadták (9 igen, 2 
tartózkodó, 0 nem) a számítógépek megvásárlását. 
  
5/2012. (XI. 13.) számú határozat 

Az Egyesület közgyűlése elfogadta: a kampányok kiírása ugyanúgy folytatódjon; továbbá 2 számítógép 

megvásárlását a 2013-as évben. 
 
 
Egyéb napirend és több hozzászólás nem volt, a levezető elnök ezért a jelenlévőknek megköszönte a 
megjelenését és az alakuló közgyűlést berekesztette. 
 
 
 


