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MEGHÍVÓ 
az EOQ MNB Egyesület 2016. évi tisztújító Közgyűlésére 

Ezúton értesítjük az EOQ MNB Egyesület valamennyi tagját, hogy következő Közgyűlésünket 
2016. május 10-én (kedden) 14.00 órai kezdettel 

a Gellért Szállóban (Budapest, Szent Gellért tér 1.) tartjuk, amelyre ezennel tisztelettel meghívjuk. 
A javasolt napirend a következő: 

1. Megnyitó 
2. A napirend elfogadása  
3. A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása  
4. Beszámoló a 2015. évben és az elmúlt 4 évben végzett munkáról  
5. Az Ellenőrző Bizottság elnökének jelentése  
6. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése  
7. Hozzászólások, vita és szavazás a beszámolók elfogadásáról  
8. Szavazás a beszámoló, a jelentés és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról  
9. Kitüntetések, elismerések átadása  
10. A Jelölő és Szavazatszedő Bizottság javaslatainak előterjesztése  
11. Szavazás az EOQ MNB Egyesület új tisztségviselőiről  
12. A Szavazatszedő Bizottság elnökének jelentése  
13. Elnöki zárszó 

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a regisztráció a Közgyűlés helyszínén 13.30 órakor kezdődik.  
Amennyiben a megjelent EOQ MNB Egyesület tagjainak száma a kezdés időpontjában nem éri el az 50% + 
1 főt, akkor a Közgyűlést ismételten összehívjuk 14.30 órára, amely a résztvevő tagok számától 
függetlenül érvényesnek számít. 

Kérjük a tagok részvételének vagy a meghatalmazottak bejelentését - a tervezhetőség érdekében - 
legkésőbb 2016. május 3-ig a következő linken: http://eoq.hu/vissza.htm 

A feltehetően elhúzódó választási eredményértékelésre való tekintettel rövidebbek lesznek a beszámolók 
és a 2016. évi előterjesztések. Ezért kérjük szépen elolvasni vagy legalább áttekinteni a Közgyűlés már 
elkészült következő anyagait: 

• az EOQ MNB 2015. évi Évkönyvét (http://eoq.hu/emlek/15evk.pdf),  
• az Évkönyvből kiemelt összefoglaló elszámolást (http://eoq.hu/akt16/elsz.pdf),  
• az Évkönyvből kiemelt beszámolót az EOQ MNB Egyesület gazdasági 

tevékenységéről  (http://eoq.hu/akt16/gazd.pdf),  
• a Közhasznúsági jelentést (http://eoq.hu/emlek/kh15.pdf),  
• az EOQ MNB 2016. évi költségvetésének tervezetét (http://eoq.hu/akt16/kolts.pdf) és  
• a Szavazólap tervezetét (http://eoq.hu/akt16/jelol.pdf).  
• A Fővárosi Törvényszék 14.Pk.67.840/1991/28. sz. végzését, mely alapján a Törvényszék elfogadta 

az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület bejegyzését és jóváhagyta az Egyesület 
közhasznú jogállását (http://eoq.hu/bejegy15.pdf). 

Kérjük, hogy a meghatalmazottak az írásos meghatalmazást hozzák magukkal és a regisztrációnál 
mutassák be. 
Parkolás:  
Saját gépkocsival érkező résztvevők által a Gellért Szálló melletti Kemenes utcában található szállodai 
parkolót használható. A parkolási költséget (250,- Ft/óra) az EOQ MNB Egyesület átvállalja; ezért a 
parkolóban ezt be kell jelenteni, és ezáltal nem kell fizetni. 

Üdvözlettel:  Dr. Molnár Pál 
az EOQ MNB Egyesület elnöke 

A meghívó letölthető Pdf formátumban.  


