
Jegyzőkönyv 
a Vagyonépítő Klub 2010.05.04-ei és a 2010.05.06-ai 

(ismételt) klubgyűléséről

Helyszín: Budapest, XIV. kerület Czobor u. 68. 1. emelet Forexiskola előadóterem.

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 
1. Benedek Gábor
2. Bukor János
3. Csepela Márton
4. Heszler István
5. Kojnok Zsuzsanna
6. Miczki Sándor
7. Nagy Norbert
8. Pataki Béla
9. Telepy Miklós

A gyűlés kezdete: 2010.05.04. 18h.

A gyűlés levezető elnökének Nagy Norbertet jelölte a jelenlévő tagság.

Szavazás az elfogadásáról:
Igen: 8, nem: 0, tartózkodott: 1.

A  levezető  elnök  megállapította,  hogy  a  nyilvántartás  szerint  97  fős  klub 
létszámának kevesebb, mint fele jelent meg, ezért a gyűlés határozatképtelen, 
és  2010.05.06-án  20  órakor  ismételt  közgyűlésre  fog  sor  kerülni,  amely  a 
megjelentek  számától  függetlenül  határozatképes.                    

Ezután a tervezett napirendi pontok témáinak szóbeli megvitatására került sor.

A gyűlés vége: 19h.

Az ismételt közgyűlés kezdete: 2010.05.06. 20h.

Helyszín: XIII. kerületi Szent István körút 18. 1. emelet SwissFinance terem.

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 
1. Borbély Szilvia
2. Heszler István
3. Kis Tamás
4. Kundra László
5. Miczki Sándor
6. Nagy Norbert
7. Pataki Béla



A gyűlés levezető elnökének Nagy Norbertet jelölte a jelenlévő tagság.

Szavazás az elfogadásáról:
Igen: 6, nem: 0, tartózkodott: 1.

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

Szavazatszámlálónak Miczki Sándor és Pataki Béla jelölték magukat.

Szavazás az elfogadásukról:
Igen: 5, nem: 0, tartózkodott: 2.

Jegyzőkönyvvezetőnek Borbély Szilviát jelölte a jelenlévő tagság.
Szavazás az elfogadásáról:
Igen: 6, nem: 0, tartózkodott: 1.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek jelentkezett Kis Tamás és Kundra László.

Szavazás az elfogadásukról:
Igen: 5, nem: 0, tartózkodott: 2.

A Napirendi pontok:

1. Az elnökség éves beszámolója a legutóbbi klubgyűlés óta történtekről.
2. Javaslat és szavazás a klub céges formára történő átalakításáról.

Szavazás az összes napirendi pont együttes elfogadásáról:
Igen: 7, nem: 0, tartózkodott: 0.

1.  Az  elnökség  éves beszámolója a  legutóbbi  klubgyűlés  óta  történtekről.

A  klub  elnöke  ismertette  a  legutóbbi  klubgyűlés  óta  eltelt  9  hónap  
eseményeit. Összesen 6 db vendégelőadókkal tartott előadásra került sor 
az alábbiak szerint:

2009.09.14. Nagy István: Az oxigénnel túltelített víz előnyei.
2009.09.21.  Ingatlanok  AbuDhabi -ban  és  a  valsagingatlan.hu -n,
 valamint  Bajári  István  az  ingatlantanacs.hu -tól  beszélt  a  banki  
 követelés kezelt ingatlanokról.
2009.09.28.  Kovács  Gábor  (noka.hu)  a  pályázatok világát  mutatta  be.
2009.12.15.  Varsányi  Dániel  a  Dealmakerz vállalkozási  készségeket
 fejlesztő rendszeréről tartott előadást.
2010.02.09.  Kerekes  Péter  a  Kerek-S Kft-től  biztosítási  kötvényekhez
 kapcsolódó befektetési alapok árfolyamfigyelési szolgáltatását szemléltette.
2010.02.22.  Polszter  László  a  bankok  működéséről  szóló  weboldalát
 és a saját tőzsdei kereskedési stratégiáját mutatta be.

http://bank-penz.co.cc/
http://vagyonepitok.hu/file/Kerek-S.jpg
http://www.kerek-s.hu/ReadPost.aspx?b=28&PostId=94&Zanza=1
http://dealmakerz.ning.com/
http://vagyonepitok.hu/file/palyazat/
http://www.noka.hu/tamopcikk/
http://ingatlantanacs.hu/
http://www.valsagingatlan.hu/
http://vagyonepitok.hu/file/AbuDhabi
http://vagyonepitok.hu/file/oxigen


A klub hírlevelét jelenleg 170 főnek küldjük ki.

Szavazás, hogy a tagság elfogadja-e a beszámolót:
Igen: 7, nem: 0, tartózkodott: 0.

2.  Javaslat  és  szavazás  a  klub  céges  formára történő  átalakításáról.

Az  elnök  ismertette  az  ötlet  indoklását,  két  fő  okként  az  egyszerűbb 
adminisztrációt  és  a  számlaképességet  emelte  ki,  amely  a  további 
fejlődéshez, különösen nagyobb rendezvények szervezéséhez ad megfelelő 
hátteret.

Szavazás a Klub céges jogutóddal történő megszüntetéséről:
Igen: 7, nem: 0, tartózkodott: 0.

Az elnök megállapította, hogy a klubgyűlés döntött a Klub feloszlatásáról, 
amely  az  alapszabály  VI/1.  pontja  szerint  a  Klub  jelenlegi  formájának 
megszűnését jelenti.

A koncepciót, az előadásokat, a honlapot, a hírlevelet, a taglistát és minden 
egyéb korábbi, Vagyonépítő Klub néven végzett tevékenységet egy utódcég 
vesz át.

Ennek a megvalósítására két lehetőség merült fel: vagy alapítani kell külön 
erre a célra egy új céget, vagy a Klub elnökének tulajdonában és vezetése 
alatt álló Nagyker Informatikai Bt.-t jelöli meg a klubgyűlés jogutódként.

Az új cég esetén további eldöntendő kérdések merülnek fel, pl. kik lesznek a 
tulajdonosok és a vezetők, valamint kik fogják finanszírozni az alapítási és 
fenntartási  költségeket,  mivel  eleinte még nem számítunk olyan mértékű 
bevételekre a klub tevékenységeiből, amely ezeket fedezné.

A meglevő  cég  esetén  nem lennének  külön  költségek,  de  nagyobb fokú 
bizalmat jelent annak a vezetője felé. A tagság ebben az esetben elvárja 
egy külön banki alszámla nyitását, hogy a klubhoz köthető tevékenységek 
esetleges majdani bevételei elkülönüljenek a cég egyéb pénzügyeitől. 
Ennek a kérésnek a teljesítését az elnök megígérte.

Szavazás: a jogutód cég a Nagyker Informatikai Bt. legyen-e:
Igen: 6, nem: 0, tartózkodott: 1.

Az  elnök  megköszönte  a  bizalmat,  a  tagság  pedig  az  eddig  elvégzett 
munkáját, várva a folytatást.



A gyűlés vége: 20h30.

Kelt: Budapest, 2010. május 6.

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

..........................................
Kis Tamás

Jegyzőkönyvvezető Hitelesítő

..........................................
Kundra László

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

Hitelesítő Levezető elnök


