
Jegyzőkönyv 
a Vagyonépítő Klub 2009.07.27-ei klubgyűléséről

Helyszín: ORCO Irodaház Budapest, VI. Révay u. 10. 112-es terem.

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 
1. Borbély Szilvia
2. Dankó Dezső
3. Hege Imre
4. Kiss István György
5. Nagy Norbert
6. Szabó Ferenc

A gyűlés kezdete: 17h30.

A gyűlés levezető elnökének Nagy Norbertet jelölte a jelenlévő tagság.

Szavazás az elfogadásáról:
Igen: 5, nem: 0, tartózkodott: 1.

A  levezető  elnök  megállapította,  hogy  a  17.30-ra  összehívott  gyűlés 
határozatképtelen, ezért 18 órakor ismételt közgyűlésre fog sor kerülni, amely 
a  megjelentek  számától  függetlenül  határozatképes.                    

Az ismételt közgyűlés kezdete: 18h.

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 
1. Borbély Szilvia
2. Bosnyák Antónia
3. Dankó Dezső
4. Hege Imre
5. Járvás Tamás
6. Kiss István György
7. Kundra László
8. Molnár Gábor
9. Nagy Norbert
10. Polszter László
11. Szabó Ferenc

A napirendi pontok előtt a gyűlés további tisztségviselőinek megválasztására 
került sor.

Szavazatszámlálónak Hege Imre, Járvás Tamás és Kiss István György jelölték 
magukat.

Szavazás az elfogadásukról:
Igen: 11, nem: 0, tartózkodott: 0.



Jegyzőkönyvvezetőnek Borbély Szilviát jelölte a jelenlévő tagság.
Szavazás az elfogadásáról:
Igen: 11, nem: 0, tartózkodott: 0.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek jelentkezett Polszter László és Molnár Gábor.

Szavazás az elfogadásukról:
Igen: 11, nem: 0, tartózkodott: 0.

A Napirendi pontok:
1. Új elnökségi tag választása.
2. Az elnökség éves beszámolója a klubgyűlés felé.
3. Az  alapszabály és  az  SZMSZ bővítésének  megvitatása,  szavazás  az 

esetleges  módosításokról.
4. További tervek megbeszélése.

Szavazás az összes napirendi pont együttes elfogadásáról:
Igen: 11, nem: 0, tartózkodott: 0.

A  napirend  előtt  Nagy  Norbert  javasolta  a  3.  pontba  tartozó  SZMSZ 
módosításának  előrehozását  abból  a  célból,  hogy  az  1.  pontbeli  titkos 
szavazáson azon jelenlevők is részt  vehessenek,  akik nem fizettek tagdíjat, 
mivel e nélkül csak szavazati jog nélküli pártoló tagnak számítanának.
Az SzMSz-t az elnökség klubgyűlés nélkül is módosíthatja, a ma összeálló új 
elnökség  az  első  ülésén  egyébként  is  tervezi  a  tagdíjak  átdolgozását,  így 
vissza is tudja változtatni.

A javaslat szerint az SZMSZ 2. pontjának első alpontja az alábbira módosul:

● Az alap tagság díja 0 Ft.

Szavazás az SZMSZ módosításáról:
Igen: 11, nem: 0, tartózkodott: 0.

1. Új elnökségi tag választása.

Csémi  Csaba  korábbi  elnökségi  tagunk  írásban  lemondott,
emiatt új elnökségi tagot kell választanunk.

Polszter  László rákérdezett  az elnökség feladataira,  melyet  Hege Imre 
ismertetett a klub alapszabályából.

Borbély Szilvia jelölte Járvás Tamást, aki a jelölést elfogadta.
Járvás Tamás jelölte Kundra Lászlót, aki szintén elfogadta a jelölést.
Dankó Dezső jelölte Nagy Sándort, aki telefonon jelezte, hogy nem tudja 
vállalni.

http://www.vagyonepitoklub.hu/VAGYONEPITO KLUB SZMSZ.pdf
http://www.vagyonepitoklub.hu/VAGYONEPITO KLUB ALAPSZABALYA.pdf


Több jelölés nem történt. A két jelölt ezután rövid beszédben ismertette 
a saját elképzeléseit, majd sor került a titkos szavazásra.

A  Szavazatszámláló  Bizottság  ellenőrizte  a  leadott  szavazatokat,  és 
megállapította, hogy a leadott 11 db szavazat közül mind a 11 érvényes, 
majd kihirdette az eredményt:

● Járvás Tamás: 2 db szavazat
● Kundra László: 9 db szavazat

A  levezető  elnök  megállapította,  hogy  új  elnökségi  tagnak  a  tagság 
Kundra Lászlót választotta meg.

2. Az elnökség éves beszámolója a klubgyűlés felé.

A  klub  elnöke  ismertette  a  klub  alapítása  óta  eltelt  16  hónap  
eseményeit.  Összesen  6db  egész  napos  alapszintű  vagyonépítő  
előadásra  és  3db  egész  napos  haladó  szintű,  főként  tőzsdei  témájú  
oktatásra került sor, valamint hetente egy kb. két órás klubdélutánra. 

Ezek hatására eddig összesen 96 fő töltötte ki a klub jelentkezési lapját, 
akik  közül  többen  kérnek  időnként  személyes  konzultációt  is
alapszintű vagy tőzsdéhez kapcsolódó témákban.

A klub hírlevelére 270 fő iratkozott  fel  a lakcím megadását  is elváró  
spamtörvény hatályba lépése előtt. Utána a létszám 120 főre csökkent, 
de mostanra hatályon kívül helyezték, ezért már ismét a teljes listának 
küldhetünk meghívókat.

Szavazás, hogy a tagság elfogadja-e a beszámolót:
Igen: 11, nem: 0, tartózkodott: 0.

3. Az  alapszabály és  az  SZMSZ bővítésének  megvitatása,  szavazás  az 
esetleges módosításokról.
 
Nagy Norbert javasolja, hogy az elnökség jelölése csak a klubgyűlésen 
jelen levők közül  történhessen.  Ehhez az alapszabály  14.  pontjában a 
„választják  meg  a  Klub  tagjai  sorából”  szöveget  a  „választják  meg  a 
Klubgyűlésen jelen levő tagok közül” szövegre kell cserélni.

Szavazás a módosításról:
Igen: 11, nem: 0, tartózkodott: 0.

Az SZMSZ változtatására a gyűlés elején került sor, további módosítását 
pedig az elnökség fogja elvégezni.

http://www.vagyonepitoklub.hu/VAGYONEPITO KLUB SZMSZ.pdf
http://www.vagyonepitoklub.hu/VAGYONEPITO KLUB ALAPSZABALYA.pdf


4. További tervek megbeszélése.

A  jelenlévő  tagság  javaslatokat  tett  a  klub  "felvirágoztatására".  A 
továbbiakban is lesznek egész napos oktatások és heti  klubtalálkozók, 
illetve konzultációk, viszont a növekedéshez számottevő fizető tagságra 
lenne  szükség,  vagy  a  közreműködők  anyagi  támogatását  kellene  pl. 
partnercégeknek  átvállalnia,  mivel  a  klub  nem  végezhet  gazdasági 
tevékenységet.

Végül  Járvás  Tamás ismertette  egy  projektjét,  amelyen  már  hosszabb 
ideje  dolgozik  és  közel  jár  a  megvalósuláshoz.  Elektronikus  oktatási 
anyagok  elkészítését,  Internetes  árusítását,  illetve  az  elkészítésükre 
előzetes  adományok gyűjtését  is  lehetővé teszi,  amivel  vagyonépítési 
témájú  ebook-ok  létrejöttének  adhatnánk  lendületet.  Mindenkinek 
tetszett az ötlet, tovább fogjuk vinni.

A gyűlés vége: 19h30.

Kelt: Budapest, 2009. július 27.

..........................................
Borbély Szilvia

..........................................
Polszter László

Jegyzőkönyvvezető Hitelesítő

..........................................
Molnár Gábor

..........................................
Nagy Norbert

Hitelesítő Levezető elnök


