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M E G H Í V Ó  
az EOQ MNB Egyesület 2022. évi Közgyűlésére 

Ezúton értesítjük az EOQ MNB Egyesület valamennyi tagját, hogy következő Közgyűlésünk első 
összehívását 2022. május 9-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Zoom rendszeren online tartjuk meg. 
Elérhetőségét a kitűzött idő előtt 15 perccel korábban a következő linken nyitjuk meg: 
https://eoq.hu/kozgyul 

Amennyiben az EOQ MNB Egyesület tagjainak megjelent száma a meghirdetett Közgyűlés kezdési 

időpontjában – várhatóan - nem éri el az 50% + 1 főt, akkor a Közgyűlést változatlan napirenddel 

ismételten összehívjuk 2022. május 12-én (csütörtök) 15:30 órára 
(regisztráció 15:00 órától) a Pasaréti Közösségi Házba (Budapest, II. ker. 
Pasaréti út 102. az 5-ös busz végállomásánál, parkolás a környező utcákban 
lehetséges és ingyenes), amely a résztvevő tagok számától függetlenül 
érvényesnek számít. 

A Közgyűlés napirendje a következő: 
1. Megnyitó 
2. A napirend elfogadása 
3. A Közgyűlésen közreműködő tisztségviselők megválasztása 
4. Az Egyesület 2021 évi közhasznú tevékenysége és gazdálkodása, valamint a 

2022. évi munkaprogram és költségvetés 
5. A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése 
6. Az előterjesztett dokumentumok megvitatása 
7. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése 
8. Szavazás az előterjesztett dokumentumokról 
9. A 2021. október 6-án elfogadott, de a Bíróság által kért módosításokat 

tartalmazó 12. Alapszabály ismertetése 
10. Szavazás a 12. Alapszabályról 
11. Tisztségviselő-választás 
12. Levezető elnöki zárszó 

A közgyűlési dokumentumok a következő honlapon megtalálhatók: 
https://eoq.hu/rendezveny/2022-evi-kozgyules/  és s következő lapon! 

Budapest, 2022. április 22. 
Üdvözlettel: 

 Dr. Molnár Pál 
 az EOQ MNB Egyesület elnöke 

A részvételi szándékot kérjük jelezni 2022. május 8-án 12 óráig lehetőleg a 
http://eoq.hu/vissza.htm lapon vagy e-mailen vagy faxon vagy postán. 



Az EOQ MNB egyéni tagjai, ha akadályoztatásuk esetén írásban meghatalmazott 
képviselővel akarják képviseltetni magukat, illetve az EOQ MNB jogi tagjai, 
amennyiben nem bejelentett képviselőjükkel kívánják képviseltetni magukat, az 
info@eoq.hu címre küldött levélben adhatják meg a meghatalmazott képviselő 
nevét, e-mail címét és lakcímét a meghatalmazás „pdf” fájlával együtt. 

Az EOQ MNB Egyesület Közgyűlésén május 9-én [ ], illetve május 12-én [ ] 
részt veszek, nem tudok részt venni: [ ] 

Név és e-mail cím (olvashatóan): ................................................................................................................... 

Lakócím (olvashatóan): .................................................................................................................................. 

 

 

A Közgyűlésen elfogadásra kerülő anyagok: 

Nyomatható meghívó: https://eoq.hu/arh/2022/kozgymh22.pdf 

Összefoglaló beszámoló: https://eoq.hu/arh/2022/kozgy22.pdf 

Közhasznú jelentés és mellékletei: https://eoq.hu/arh/2022/kh21.pdf 

Felügyelő Bizottság jelentése: https://eoq.hu/arh/2022/fb22.pdf 

Az EOQ MNB Egyesület 12. Alapszabálya a változások kiemelésével: 
https://eoq.hu/arh/2022/alapsz12atir.pdf 

Tájékoztatjuk, hogy a 2021. évi Évkönyv elérhető honlapunkon: 
https://eoq.hu/emlek/21evk.pdf 

 


