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Meghívó 

Tisztelt Egyesületi Tag! 

Egyesületünk 2019. november 27-én, szerdán 17:00 órakor tartja 2019. évi 

közgyűlését, melyre szeretettel meghívja Önt. 

A Közgyűlés helye: Marriott Hotel Budapest 

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.  

Napirend: 

1) A közgyűlés határozatképességének megállapítása. Fel szeretném hívni a figyelmet 

arra, hogy a közgyűlés csak akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50%-a 

jelen van.  

2) A közgyűlést levezető elnök, valamint a jegyzőkönyv vezető és a két jegyzőkönyv 

hitelesítő személyek megszavazása. 

3) Éves beszámoló bemutatása, elfogadása – ezen belül az ügyvezető szervnek az 

egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása. 

4) Éves költségvetés bemutatása, elfogadása.  

Amennyiben a megjelent tagok száma alapján a közgyűlés határozatképtelen, úgy a 

megismételt közgyűlés időpontja: 2019. december 3. 16 óra. (A Budapest LNG Summit 

szakmai programjának zárását követően, a Women Power Party előtt.) 

A megismételt közgyűlés helyszíne: Marriott Hotel Budapest,  

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.  

Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok 

tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, mivel azt az eredeti 

időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívjuk össze! 

Örömünkre szolgálna, ha jelenlétével megtisztelne bennünket! 

Budapest, 2019. november 11.  Üdvözlettel, 

  

 Dr. Pánczél Andrea 

 elnök 
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Invitation 

Dear WONY member! 

We cordially invite you to this year’s Annual General Meeting. which will take 

place on Wednesday, 27 November 2019, at 17:00.  

The venue of the meeting: Hotel Marriott Budapest, 

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.  

Agenda: 

1) Determination whether there is a quorum on the general meeting. Please note, that 

the Annual General Meeting is only quorum, if the 50% of the members 

participate.  

2) Election of the chair of the Annual Meeting, secretary and the two verifiers. 

3) Presentation and approval of the annual account, including the report of the 

management body on the financial position of the Association. 

4) Presentation and approval of the annual budget.  

Should the meeting prove to be unsuccessful due lack of quorum, the date and venue of the 

reconvened meeting are the following:  

Date of reconvened general meeting: 3rd December 2019, 16:00 (Following the 

professional programme of Budapest LNG Summit and before the Women Power Party.) 

Place of reconvened general meeting: Hotel Marriott Budapest  

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.  

I would like to draw your attention, that the reconvened general meeting will have a quorum 

for the issues of the original agenda irrespective of the number of those present, as it will 

called for a date following the original time by not less than three days and not more than 

fifteen days. 

I look forward to meeting you on the general meeting 

Budapest, 11 November 2019. 

 

Sincerely, 

 
 

 Andrea Pánczél Dr.  

 Chair 



 


