
MEGHÍVÓ 
a Magyar Pax Romana rendkívüli közgyűlésére 

 
 

A közgyűlés helye:  

HÁLÓ KÖZPONT 
V. KER. FERENCIEK TERE 7-8. - 3. LÉPCSŐHÁZ 2. EMELET 

(KÁRPÁTIA UDVAR) 
 

 
 

időpontja: 2010. október 30. szombat délelőtt 930 - 1200 
 

Ha a meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen,  
az emiatt megismételt közgyűlés időpontja 

2010. október 30. 1000,  
változatlan helyszínnel és napirenddel. 

 
 

    A közgyűlés napirendje: 
 

(1) elvi döntés a Mérleg Egyesület kezdeményezéséről (szóbeli előterjesztés)* 
(2) az elnökség felhatalmazása a beolvadás részleteinek kidolgozására (szóbeli 

előterjesztés) 
(3) egyebek  
 

 
A közgyűlésen jelenlévő természetes személy rendes tagokat 1 szavazat illeti meg. A közgyűlésen 
meghatalmazással nem lehet szavazni. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a  tagok 50 %-a + 1 fő 
jelen van. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 
Határozathozatalhoz a jelenlévők 2/3-os szótöbbsége kell, nyílt szavazással, minden egyes kérdésben 
külön-külön. 
 
 

Budapest, 2010. szeptember 30. 
 
 

 
 

Horányi Özséb 
elnök 

 
 

* A Mérleget kiadó Mérleg Egyesület 2010. szeptember 28-i közgyűlésén elvi döntést hozott arról, 
hogy kezdeményezi a MPR-val való egyesülést beolvadás formájában oly módon, hogy a Mérleg 
Egyesület olvad be a MPR-ba és a MPR jogutódja a Mérleg Egyesületnek. Lásd erről még a Mérleg 
Egyesület ügyvezető elnökének, Derényi Andrásnak a levelét (melléklet – ld. a következő oldalon). 



Melléklet 
 
 
From: Derényi András [mailto:derenyia@hdsnet.hu]  

Sent: Tuesday, September 28, 2010 11:36 PM 
To: 'ozseb' 

Subject: Merleg Egyesulet közgyulese 

 
Kedves Özséb, 
a Mérleg vezetői és a MPR elnöksége közötti előzetes, tájékozódó megbeszélések nyomán a Mérleg 
Egyesület Közgyűlése mai napon (2010. szeptember 28-án) úgy döntött, hogy kezdeményezi a 
Magyar Pax Romanaval való egyesülést, az ehhez vezető egyeztetések megindítását. Az 
egyeztetések során a technikai, eljárási és jogi részleteken túl - annak következtében, hogy a 
beolvadással megvalósuló egyesülés nyomán a MPR a Mérleg Egyesület jogutódává válik, és 
vagyona a MPR-ra száll át - ki kell munkálni a Mérleg folyóirat szellemiségének, szerkesztési 
irányvonalának, szerkesztői szabadságának megőrzését biztosító garanciális elemeket is. A 
közgyűlés megbízta az egyesület vezetőit az egyeztetések megkezdésével azzal, hogy szükség 
szerint vonjanak be a munkálatokba további személyeket. 
  
Ez alapján szeretném kezdeményezni, hogy az MPR is tegye meg a megfelelő lépéseket az 
egyesülési folyamat megindítására. 
  
Derényi András 
 


