
MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG 
 

 
 
 
 
 
 

 
HATÁROZATOK TÁRA 

 
 

A Társaság Közgyűlésének határozatai 
 

2012. 
 



 
 

Határozat száma, címe szövege Hatályos 
 

1/2012. (II. 4.) KGY határozat 
 

a Társaság Alapszabályának 
módosításáról 

 
47 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében 
eljárva a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja a Társaság Alapszabályát. 
 
2. A Közgyűlés megbízza a Társaság elnökét és főtitkárát, hogy gondoskodjanak a 
Fővárosi Bíróság 11.Pk.6l.047/1989/11. számú végzése szerinti határidőn belül az 
Alapszabály-módosítás és a szükséges dokumentumok bíróság számára történő 
benyújtásáról. 

 
Igen 

2/2012. (II. 4.) KGY határozat 
 

a Közgyűlés Ügyrendjének 
megállapításáról 

 
47 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 
A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés j) pontjában foglalt hatáskörében eljárva 
saját ügyrendjét a jelen határozat mellékletében meghatározottak szerint állapítja meg. 

 
Igen 

3/2012. (II. 4.) KGY határozat 
 

az Elnökség 2011. évi működéséről és 
a Társaság 2011. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról 
 

47 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

 
A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva 
elfogadja az Elnökség 2011. évi működéséről és a Társaság 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót. 

 
Igen 

4/2012. (II. 4.) KGY határozat 
 

az Ellenőrző Bizottság 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

47 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében 
eljárva elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
2. A Közgyűlés felhívja az Elnökséget, hogy az Ellenőrző Bizottság következő 
ajánlásait jutassa érvényre tevékenysége során: 
– negyedévente történjen meg a tagnyilvántartás, ezen belül a tagok elérhetőségének 
felülvizsgálata, napra késszé tétele, 
– alakítsa ki az Elnökség a huzamosabb ideje inaktív tagoknak a Társaság 
tevékenységébe történő újra bevonásának technikáit, 

 
Igen 



– a Társaság honlapjának fejlesztése során kapjon kiemelt figyelmet a testületi szervek 
határozatait napra készen tartalmazó határozatok tárának kialakítása. 

5/2012. (II. 4.) KGY határozat 
 

a 2012. évi tagdíj összegének és 
befizetési határidejének 

megállapításáról 
 

44 igen, 2 nem, 1 tartózkodás 

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés h) pontjában foglalt hatáskörében 
eljárva a 2012. évi tagdíj 
a) minimális összegét havi 200.- Ft-ban, 
b) befizetésének határidejét 2012. június 30-ában 
állapítja meg. 
 
2. Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba, és 2013. január 1-jén hatályát 
veszti. 

 
2013. január 

1-jéig 

6/2012. (II. 4.) KGY határozat 
 

a Társaság 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a 2012. évi 
költségvetés megállapításáról 

 
47 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében 
eljárva elfogadja a Társaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
2. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében 
eljárva a Társaság 2012. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 584.000 Ft-ban, kiadási 
előirányzatát 690.000 Ft-ban állapítja meg a jelen határozat 1. melléklete szerinti 
részletezésben. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a bevételi és a kiadási előirányzat közötti 
106.000 Ft fedezetéül a Társaság rendelkezésre álló pénzkészlete szolgáljon. A Közgyűlés 
egyidejűleg jóváhagyja a Társaság pénzkészletének a 2. melléklet szerinti alakulását. 
 
3. Felhatalmazást kap az Elnökség, hogy – a Társaság működésének veszélyeztetése 
nélkül – 
a) a bevételi előirányzaton felül teljesülő bevételeket a Társaság működésére és 
programjaira fordítsa, 
b) rendkívül indokolt esetben a Társaság rendelkezésre álló pénzkészletéből a kiadási 
előirányzatban meghatározottakon felül legfeljebb 200.000 Ft-ot – utólagos beszámolási 
kötelezettség mellett – a Társaság működésével, illetve programjaival összefüggő, előre 
nem tervezhető kiadások fedezésére fordítson. 

 
Igen 

7/2012. (II. 4.) KGY határozat 
 

Szent-Györgyi Érem alapításáról 
 

47 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében 
eljárva a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság elismeréseként megalapítja a Szent-
Györgyi Érmet (a továbbiakban: Emlékérem). 
2. Az Emlékérem annak a magánszemélynek vagy szervezetnek (ide értve a települési, 
területi önkormányzatokat is) adományozható, aki vagy amely kiemelkedő tevékenységet 
végez a magyar-orosz kapcsolatok ápolásában és előmozdításában, illetve a Társaság 
céljainak érvényre juttatásában. 

 
Igen 



 
3. Az Emlékéremből évente egy ítélhető oda. Ugyanaz a személy vagy szervezet csak 
egy alkalommal részesülhet az Emlékéremben. Az Emlékéremmel pénzbeli juttatás nem jár. 
Az Emlékérmet ünnepélyes körülmények között kell átadni. Az Emlékéremmel 
kitüntetettekről az Elnökség nyilvántartást vezet. 
4. Az Emlékérem odaítéléséről az Elnökség dönt. Az elismerésre a Társaság bármely 
tagja, továbbá az Alapszabályban megállapított testületi szerve jelen határozat 
mellékletében megállapított formában, indokolással alátámasztott javaslatot tehet az 
Elnökségnek.  
5. Az Emlékérem olyan bronzérme, amelynek előlapján Szent-Györgyi Albert arcképe 
és a „Szent-Györgyi Érem” felirat, hátlapján a díjazott neve és az Emlékérem odaítélésének 
éve szerepel. Az Emlékérem mellé az Elnökség az elismerés odaítélését tanúsító, a Társaság 
elnöke által aláírt oklevelet állít ki. 

 


