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MEGHÍVÓ
A Magyar Örökség és Európa Egyesület
1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.
közgyűlésére
Tisztelt Egyesületi Tag!
Az alábbiakban az Elnökség tájékoztatóját küldjük a közgyűlés helyéről, időpontjáról, valamint a napirendi
pontokról.
A közgyűlés helye:
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége székháza
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.
A közgyűlés időpontja: 2021. június 17. – 11.00 óra
A közgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek tárgyalásra:
1./ MÖEE jelenlegi két alelnök lemondása
2./ MÖEE két új alelnök (Vincze László és Pál István Szalonna) megválasztása
3./ Felügyelő Bizottság tagjainak lemondása
3./ Felügyelő Bizottság új tagjainak megválasztása
4./ 2020-as év pénzügyi és működésre vonatkozó beszámoló
5./ MÖEE helyzetének ismertetése
6./ MÖEE Alapszabály változása
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra
jogosult részt vesz. Az egyesület tagsága 454 fő, így a törvény értelmében 228 fő jelenléte esetében lehet
határozatképes s közgyűlés.
Megismételt közgyűlés: a közgyűlés határozatképtelensége esetén a következő közgyűlést a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége székházba (1117 Budapest, Magyar
tudósok körútja 3.) 2021. június 28-án 11.00 órára hívjuk össze.
Tájékoztatjuk, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő
ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
Kelt: Budapest, 2021. május 29.
MÖEE Elnökség:
Poprády Géza, Dr. Takács József, Böszörményi Gergely
…………………………………………………………
Magyar Örökség és Európa Egyesület
Böszörményi László Gergely – elnök
Tel: +36-30-9416-202

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Magyar Örökség-díj azon magyar személyeknek, intézmények, csoportoknak adható, akik tevékenységükkel
hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi
felemeléséhez. Ezek együttesen alkotják a magyarság „Láthatatlan Szellemi Múzeumát”. A Magyar Örökség és
Európa Egyesület által alapított díjat a 20. század második felének, ill. a 21. század elejének fontos magyar
személyiségei, teljesítményei kapják, negyedévente.
Az Egyesület 2020. év első két hónapjában felkészült a márciusi MÖ Díjátadó ünnepség megtartására, azonban a
járványhelyzetben a nagyobb érdeklődést kísérő rendezvények megtartására nem volt lehetőség, így cél szerinti
tevékenységét az Egyesület nem tudta végezni.
MÖEE pályázatok, adományok, tagdíjak – kiadások és bevételek – 2020
Az Egyesületnek adókötelezettsége nem keletkezett.
Bevételek: 3.010.524
ebből:
- tagdíj. 222.000 forint
- támogatások: 2.744.502 forint (amelyből adomány: 271.000 forint)
- pénzügyi műveletek: 44.022 forint
Költségek: 2.727.683
ebből:
- anyagjellegű ráfordítás: 2.458.819 forint
- személyi jellegű ráfordítás: 165.196 forint,
(ebből tárgyi ajándék 10.000,- Ft, utazási költségtérítés 132.000,- Ft, vezető tisztségviselők juttatásai: 0 forint)
- értékcsökkenési leírás: 103.668 forint
Tárgyévi eredmény: 282.841 forint, amelyet eredmény javára számol el az Egyesület.
Az Egyesület likviditása egész évben megfelelő volt.
Az Egyesület könyvelését az Ezüsthold Bt. képviseletében Tóth Kálmánné okleveles könyvvizsgáló, (Kamarai
nyilvántartási szám: 002557) végezte.
Ezüsthold Bt.
1126. Budapest, Németvölgyi út 20.
Kamarai nyilvántartási szám: 002610
Az Egyesület képviseletére jogosult, beszámolót aláíró képviselő: Dr. Takács József alelnök
1031 Budapest, Zaránd u. 3.
Dr. Takács József
alelnök

*******
Tisztelt Egyesületi Tag!
Kérjük, hogy a vírushelyzet miatt esetleg elmaradt 2020. évi és 2021. évi tagdíját mielőbb utalja át az
Egyesület számlájára. Nyugdíjasoknak 1500,- Ft/év, aktív személyeknek és intézményeknek 3000,- Ft/év.
A tagdíjnál nagyobb összegű adományt és támogatást is szívesen és köszönettel fogadjuk!
Banki adataink: Magyar Örökség és Európa Egyesület – K&H Bank: 10200971-21523575-00000000
Terveink szerint 2021. szeptember 25-én, szombaton 11 órakor megtartjuk a következő Magyar Örökség
Díjátadó ünnepséget, ha azt a rendeletek lehetővé teszik. Helyszín: MTA Díszterme.

