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Határozat száma, címe 
(szavazati arány) 

szövege Hatályos 
 

 
 

1/2013. (III. 23.) KGY határozat 
 

a Közgyűlés Ügyrendjének 
módosításáról 

 
(48 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés j) pontjában foglalt hatáskörében eljárva 2/2012. (II. 
4.) KGY határozatával elfogadott ügyrendjét a jelen határozat mellékletében meghatározottak szerint 
módosítja. 
 

Melléklet az 1/2013. (III. 23.) KGY határozathoz 

 
A Közgyűlés 2/2012. (II. 4.) KGY határozatával elfogadott 

Ügyrendjének módosítása 
 

1. Az Ügyrend II. Fejezetének címe a következőre változik: 
 

„A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAI ÉS A TAGOZATOK” 
 

2. Az Ügyrend II. Fejezete a következő 11. alcímmel egészül ki, 
egyidejűleg a jelenlegi alcímek számozása 11-17-ről 12-18-ra változik: 

 
 „11. A tagozatok” 

 

3. Az Ügyrend II. Fejezete a 11. alcímet követően a következő 34/A-
34/C. §-sal egészül ki: 
 
„34/A.§ (1) A Közgyűlés szakmai, tematikus, illetve életkori 
szempontokra figyelemmel a Társaság céljainak körébe tartozó, 
meghatározott tevékenységet végző csoportokat (a továbbiakban: 
tagozat) hozhat létre. 
(2) A tagozat tevékenységében a Társaság rendes, tiszteletbeli és 
pártoló tagja, illetve olyan személyek is részt vehetnek, akik a 
Társaságnak nem tagjai, de részvételi szándékukat előzetesen 
kinyilvánítják. A tagozat tevékenységében részt vevők névsorát a 
tagozat elnöke tartja nyilván. 
(3) Tagozat alakításával a Közgyűlés az Alapszabály szerinti más 
testületi szerv vagy tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja el, utóbbiak 
hatáskörébe tartozó kérdésekre tagozat nem hozható létre. 

 
Igen 
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(4) A tagozat tevékenységét az Elnökségnek a Közgyűlés által – az 
Elnökség javaslatára – kijelölt tagja felügyeli. 
(5) A tagozatot a Közgyűlés az Elnökség javaslatára hozza létre és 
szünteti meg. 
 
34/B.§ (1) Tagozat létrehozását az Elnökség javasolhatja 

a) saját feladatkörében eljárva, illetve 
b) tagi kezdeményezés alapján.  

(2) A tagozat létrehozására vonatkozó tagi kezdeményezést – a tagozat 
tervezett tevékenységi körének és jellegének megjelölésével – az 
Elnökségnek kell benyújtani. 
(3) A Társaság elnöke – az Elnökség véleményének kikérése mellett – 
az (1) bekezdésben foglaltak szerint kezdeményezett tagozat 
létrehozását a kezdeményezés benyújtását soron követő Közgyűlés 
napirendi javaslatába köteles felvenni, ha a kezdeményezők között a 
Társaság legalább 10 tagja szerepel. Az előterjesztésben az Elnökségnek 
a kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját ismertetni kell. 
 
34/C.§ (1) A tagozat működésére és üléseire a Közgyűlés 
bizottságainak szervezetére és működési rendjére megállapított 29-34.§-
t a következő eltérésekkel kell alkalmazni: 

a) a tagozat elnökének és alelnökeinek személyére a tagozat, 
annak létrehozását megelőzően a létrehozandó tagozat 
tevékenységében részt venni szándékozók egyszerű többsége 
írásban tesz javaslatot az Elnökségnek, 

b) a tagozat elnökét és alelnökeit a Közgyűlés a Társaság tagjai 
közül az Elnökség javaslatára választja meg, 

c) a tagozat elnöke és alelnökei megbízatásának megszűnésére a 
28.§ (2) bekezdésének rendelkezéseit kell értelemszerűen 
alkalmazni, 

d) a tagozat ülésére állandó tanácskozási joggal meghívottak 
körére a 28.§ (5) bekezdését kell alkalmazni, 

e) a tagozat ülését az elnök vagy az arra kijelölt alelnök hívja 
össze és vezeti, 

f) a tagozat évente legalább egyszer ülésezik, 
g) a tagozat tevékenységét ülésen kívüli formában is kifejtheti, 
h) a tagozat tevékenységéről annak elnöke – a felügyelő elnökségi 

tag útján – negyedévente beszámol az Elnökségnek. 
 



 4 

 
(2) A tagozat vonatkozásában nem alkalmazandó: 

a) a 30.§ (2)-(3) bekezdése, valamint 
b) a 31.§ (1) bekezdése.” 

 
4. Az Ügyrend 10.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 

 „(7) A levezető elnök folyamatosan figyelemmel kíséri az ülés 
határozatképességét, annak fenntartása érdekében a szükséges 
intézkedéseket megteszi. Amennyiben ezek az intézkedések nem 
vezetnek eredményre és az ülés határozatképtelenné válik, úgy az ülést 
bezárja.” 
 

5. Az Ügyrend 
a) 2.§ (4) bekezdésében a „tagok” szövegrész helyébe a 

„meghívottak”, 
b) 2.§ (5) bekezdésében a „feltüntetni” szövegrész helyébe a „fel 

kell tüntetni”, 
c) 2.§ (6) bekezdésében a „meghívónak” szövegrész helyébe a 

„meghívónak, az előterjesztéseknek és más, a Közgyűlés 
üléséhez kapcsolódó írásos anyagoknak”,  

d) 11.§ (1) bekezdésében a „részükre” szövegrész helyébe a 
„számára”, 

e) 23.§ (2) bekezdés h) pontjában a „rögzíteni kell a képviselő nevét 
és leadott szavazatát;” szövegrész helyébe a „az igenlő, a 
nemleges és a tartózkodó szavazatok száma mellett a szavazók 
nevét;”, 

f) 23.§ (2) bekezdés l) pontjában az „időpontját.” szövegrész 
helyébe a „félbeszakadásának időpontját.”, 

g) 30.§ (3) bekezdésében a „bármely képviselő” szövegrész helyébe 
az „a Közgyűlés bármely tagja”,  

h) 31.§ (3) bekezdés ötödik mondatában a „határozatképtelenség” 
szövegrész helyébe a „határozatképesség”, továbbá 

i) 32.§ (6) bekezdésében az „ülés elnökének” szövegrész helyébe az 
„elnöknek” 

szöveg lép. 
 

6. Az Ügyrend 2.§ (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
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„(2) Az írásos meghívót a Társaság elektronikus levelezési címmel 
rendelkező tagjainak, tiszteletbeli és pártoló tagjainak, illetve más 
meghívottaknak (e szakaszban együtt: meghívottak) elektronikus 
levélben, míg az elektronikus levelezési címmel nem rendelkező 
meghívottaknak papír alapú levélben kell megküldeni. Az elektronikus 
levelet igazolható módon a meghívottnak a Táraságnál bejelentett 
elektronikus levelezési címére kell megküldeni. Az írásos meghívóban 
az egyes napirendi pontoknál jelezni kell, hogy annak megtárgyalására 
írásos előterjesztés, helyszíni kiosztású írásos előterjesztés vagy szóbeli 
előterjesztés alapján kerül sor. 
(3) A meghívóval egyidejűleg az előterjesztéseket és más, a Közgyűlés 
üléséhez kapcsolódó írásos anyagokat a meghívottaknak – az 5.§ (3) 
bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – elektronikus levélben meg 
kell küldeni, továbbá a meghívó megküldésével egyidejűleg az 
előterjesztéseket és egyéb írásos anyagokat a Társaság honlapján, 
valamint a Társaság székhelyén elérhetővé kell tenni.” 
 
7. Az Ügyrend 31.§ (3) bekezdés negyedik mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„Az elnök a határozatképességet folyamatosan vizsgálni köteles; 
amennyiben a bizottság határozatképtelenné válik, az elnök az ülést 
bezárja.” 

 
8. Az Ügyrend 34.§ (2) bekezdés k) pontjának helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
[(2) Az emlékeztető tartalmazza:] 
„k) a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés félbeszakadásának 
időpontját,” 
 
9. Az Ügyrend 36.§ (5) bekezdés h) pontjának helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
[(5) Az emlékeztető tartalmazza] 
„h) a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés félbeszakadásának 
időpontját,” 

 
10. Az Ügyrend 38.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
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„(4) A levezető elnök a jelölőlista tervezetében szereplő személyeket 
egyenként szóbeli nyilatkozattételre hívja fel arról, hogy vállalják-e a 
jelölést.” 
 
11. Az Ügyrend 38.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 

„(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot követően a levezető elnök – 
tisztségenként, azon belül abc rendben – ismerteti a jelölést kapott 
személyek névsorát, amivel a jelöltlista véglegessé válik.” 
 
12. Hatályát veszti 

a) a 2.§ (5) bekezdésének utolsó mondta,  
b) a 28.§ (1) bekezdésében az „,illetve azok megváltoztatására” 

szövegrész, 
c) a 31.§ (3) bekezdés hatodik mondata, 
d) a 31.§ (5) bekezdés második mondata, 
e) a 38.§ (5) bekezdés első mondata. 

 
 

2/2013. (III. 23.) KGY határozat 
 

az Ellenőrző Bizottság elnökének 
megválasztásáról 

 
(titkos szavazás: 43 igen szavazat,  

5 érvénytelen) 
 

 
A Közgyűlés dr. Marosi Lajost a hivatalban lévő Ellenőrző Bizottság megbízatásának időtartamára, 2013. 
október 16-áig, az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztotta. 

 
Igen 

 
3/2013. (III. 23.) KGY határozat 

 
az Elnökség 2012. évi működéséről és a 

Társaság 2012. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
(48 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

 
A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az 
Elnökség 2012. évi működéséről és a Társaság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 

 
Igen 
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4/2013. (III. 23.) KGY határozat 

 
az Ellenőrző Bizottság 2012. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
(47 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 

 

 
A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az 
Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 
Igen 

 
5/2013. (III. 23.) KGY határozat 

 
a 2013. évi tagdíj összegének és 

befizetési határidejének 
megállapításáról 

 
(48 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

 
A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés h) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2013. évi 
tagdíj 

a) összegét havi 200.- Ft-ban, 
b) befizetésének határidejét 2013. december 31-ében 

állapítja meg. 
 

 
Igen 

 
6/2013. (III. 23.) KGY határozat 

 
a Társaság 2012. évi költségvetésének 

végrehajtásáról és 
a 2013. évi költségvetés 

megállapításáról 
 

(48 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva 
elfogadja a Társaság 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, annak részeként az 
egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény-kimutatását. 
2. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 
Társaság 2013. évi költségvetési tervének bevételeit (bevételi előirányzatát) 584 ezer Ft-ban, ráfordításait 
(kiadási előirányzatát) 730 ezer Ft-ban állapítja meg a jelen határozat melléklete szerinti részletezésben.  
3. Felhatalmazást kap az Elnökség, hogy  

a) a költségvetés egyensúlyának biztosítására a Társaság rendelkezésre álló pénzeszközeit – a d) 
alpontban meghatározott rendkívüli kiadásokra fordítható összeget ide nem számítva – legfeljebb 
500 ezer Ft összegben felhasználja; 

b) a bevételi előirányzaton felül teljesülő bevételeket – az esetleges támogatások felhasználási 
kötöttségének megtartása mellett – a Társaság működésére és programjaira fordítsa; 

c) indokolt esetben a Társaság programjainak lebonyolítása érdekében az anyagjellegű ráfordításokra 
és a személyi jellegű ráfordításokra előirányzott összegek között saját hatáskörében 
átcsoportosítást hajtson végre; 

d) kivételesen indokolt esetben a költségvetésben előirányzott ráfordítások (kiadások) tervezett 
összege felett összesen legfeljebb 200 ezer Ft-ot fordítson a Társaság működésével, illetve 

 
Igen 
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programjaival összefüggő, előre nem tervezhető rendkívüli kiadások fedezésére. Amennyiben az 
így megnövekedett ráfordítás (kiadás) miatt a költségvetés egyensúlya az a) alpontban foglalt 
módon sem lenne biztosítható, úgy az Elnökség a Társaság pénzeszközeiből további legfeljebb 
200 ezer Ft-ot felhasználhat; 

e) a 2013. év végét követően addig az időpontig, amíg a 2014. évi költségvetést a Közgyűlés 
elfogadja, a Társaságot megillető bevételeket beszedje és a 2013. évre megállapított kiadási 
előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítse. 

 
Melléklet a 6/2013. (III. 23.) KGY határozathoz 

 
A TÁRSASÁG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE 

Ezer forintban 

Bevételek Ráfordítások (Kiadások) 
Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 

1. Tagdíj 
 
2. Költségvetési támogatás 
ebből 

- a személyi jövedelemadó 

meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerint felajánlott 

összege 

 
3. Adomány 
 

4. Pénzügyi műveletek bevételei 
ebből 

- kamat 

 

300 
 

100 
 

50 

 

 

 
100 

 
84 

 
84 

1. A közhasznú tevékenységhez 
közvetlenül kapcsolódó költségek  
A) Anyagjellegű ráfordítások: 

ebből 

- rendezvények költségei 

B) Személyi jellegű ráfordítások: 

ebből  

- rendezvényi és egyéb vendéglátás 

költségei 

 

2.  A Társaság szerveinek, 
szervezetének működési költségei 
A) Anyagjellegű ráfordítások: 

ebből 

- ügyviteli szolgáltatások költsége 

- anyagköltség 

- postaköltség 

- bankköltség 

- honlap (weboldal) működtetése 

- Nemzetek Háza tagdíj  

B) Személyi jellegű ráfordítások: 

ebből  

- vezető tisztségviselők juttatásai 

400 
 

        200 

 

200 

          200 

 

200 

 

 

330 
 

       330 

 

90 

20 

50 

40 

80 

50 

             0 

 

0 
 

Összes bevétel: 584 Összes ráfordítás (kiadás): 730  
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7/2013. (III. 23.) KGY határozat 

 
a Társaság 2012. évi közhasznúsági 

jelentésének (közhasznúsági melléklet) 
elfogadásáról 

 
(48 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

 
A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a 
Társaság 2012. évi közhasznúsági jelentését (közhasznúsági melléklet). 

 

 
Igen 

 
8/2013. (III. 23.) KGY határozat 

 
az Ifjúsági Tagozat létrehozásáról 

 
(48 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

 
A Közgyűlés az Ügyrendje 34/A-C. §-ában foglaltak szerint eljárva – az Elnökség előterjesztésére – 
1. létrehozza a Társaság Ifjúsági Tagozatát, 
2. a Tagozat elnökévé Kecskeméti Gábort, a Társaság tagját megválasztja, 
3. a Tagozat tevékenységét felügyelő elnökségi tagnak Gyóni Gábort kijelöli.  

 

 
Igen 

 
9/2013. (III. 23.) KGY határozat 

 
a 2013. évi tisztújításról 

 
(48 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

 
1. A Közgyűlés 

a) a Társaság 2013. évi tisztújításával összefüggő feladatok ütemezését a jelen határozat melléklete 
szerint állapítja meg; 

b) az Ügyrendje 35. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a 2013. évi tisztújításra a 
jelölőbizottság 
- elnökének: Gábor Andrást, 
- tagjainak: Márkus Sándornét és Sebestyén Imrét 

választja meg. 
 
2. Ez a határozat a 2013. évi tisztújító Közgyűlést követő napon hatályát veszti. 
 

Melléklet a 9/2013. (III. 23.) KGY határozathoz 

 
A Társaság 2013. évi tisztújításával összefüggő feladatok ütemezése 

 
Időpont Esemény Feladat 

2013. augusztus 5. (hétfő)  A jelölőbizottság ülése, a jelölési 
időszak megnyílása  

A jelölésre vonatkozó felhívás 
kiküldése a Társaság tagjainak 

2013. szeptember 6. (péntek) 
  

A jelölési időszak lezárulta A jelölések összegzése 

2013. szeptember 11. (szerda)  A jelölőbizottság ülése  A jelölőbizottság jelentésének 
véglegesítése 

 
2013. 

szeptember 
29. 
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2013. szeptember 14. (szombat)  A jelölőbizottság átirata a 
főtitkárnak  

A jelölőbizottság jelentésének 
megküldése 

2013. szeptember 19. (csütörtök)  Az Elnökség és az Ellenőrző 
Bizottság együttes ülése  

A mandátum bizottság 
elnökének és tagjainak 
kijelölése 

2013. szeptember 20. (péntek) 
  

A tisztújító közgyűlési meghívó 
kiküldésének határnapja 

A meghívóval együtt a 
jelölőbizottság jelentését is ki 
kell küldeni 

2013. szeptember 28. (szombat) A tisztújító Közgyűlés időpontja Választás  
 

10/2013. (III. 23.) KGY határozat 
 

Szent-Györgyi Albert Díszoklevél 
alapításáról 

 
(46 igen, 1 nem, 1 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 Albert 
Díszoklevelet (a továbbiakban: Díszoklevél). 
2. A Díszoklevél a Társaság azon tagjának, illetve tiszteletbeli tagjának vagy pártoló tagjának 
adományozható, aki huzamos időn át kiemelkedő tevékenységet végez a Társaság működésének 
biztosítása, céljainak érvényre juttatása érdekében. 
3. A Díszoklevélből évente három ítélhető oda. A Díszoklevéllel pénzbeli juttatás nem jár. A 
Díszoklevelet ünnepélyes körülmények között kell átadni. A Díszoklevéllel kitüntetettekről az Elnökség 
nyilvántartást vezet. 
4. A Díszoklevél 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. A Díszoklevélen szerepel Szent-Györgyi Albert arcképe és a „Szent-Györgyi Albert Díszoklevél” 
felirat, továbbá a díjazott neve, az elismerésben részesítés ténye és a döntés dátuma, valamint a Társaság 
elnökének aláírása. 

 
Melléklet a 10/2013. (III. 23.) KGY határozathoz 

 
JAVASLAT 

 
Szent-Györgyi Albert Díszoklevél adományozására 

 
 
Az elismerésre javasolt neve: 
 
…………………………………………………………………..…... 

 
 
 

 
Igen 
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Az elismerés indokolása: 
……………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………...…… 

 
 
Budapest, 20………………………… 
 
Javaslattevő  
neve: ………………………………………………………………… 
elérhetősége: ………………………………………………………… 
 
 

………………………. 
(javaslattevő aláírása) 

 
 

11/2013. (III. 23.) KGY határozat 
 

a Nemzetek Háza ingatlanvásárlása 
során érvényesítendő szempontokról 

 
(46 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 

 

 
A Közgyűlés felhívja az Elnökséget és a Társaság valamennyi, a Nemzetek Házával tárgyalást folytató 
vagy ott tisztséget viselő tisztségviselőjét, hogy a Nemzetek Háza új székhelyéül szolgáló ingatlan 
vásárlása során a következő szempontokat jutassa érvényre: 
 

a) olyan ingatlant szükséges vásárolni, amely helyet tud biztosítani a Társaság 50-70 fős, legalább 
havi rendszerességű, illetve kisebb létszámú, alkalmi rendezvényeihez, 

b) az esetleges székhelyen kívüli rendezvényhelyszín használatát támassza alá írásos megállapodás, és 
ne jelentsen anyagi többletterhet a tagszervezeteknek, így a Társaságnak, 

c) az új ingatlan meg kell feleljen a civil szervezeti működéshez szükséges minimumfeltételeknek 
(Internet-hozzáférés, a dokumentumok nyilvánosságát lehetővé tevő felület stb.), 

d) az ingatlan megvásárlása előtt a Nemzetek Háza vezetése készítsen költségvetési tervet és egy 
legalább középtávú stratégiát a működésre. 

 

 
Igen 

 
12/2013. (IX. 28.) KGY határozat 

 
a Társaság tisztségviselőinek, valamint 

az Ellenőrző Bizottság elnökének és 
tagjainak megválasztásáról 

 
(tikos szavazás 61 szavazó részvételével) 

 

 
A Közgyűlés 2013. október 16-ával a Társaság 
 

1.  
a) elnökének Szvák Gyulát, 
b) alelnökének Kéri Józsefet, Rózsa Istvánt és Vass Lajost, 
c) főtitkárának Gémesi Ferencet, 
d) elnökségi tagjának Gyóni Gábort, Kecskeméti Gábort, Krausz Tamást és Sebestyén Imrét. 
 

 

 
Igen 
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2.  
a) Ellenőrző Bizottsága elnökének Tamás Istvánt, 
b) Ellenőrző Bizottsága tagjának Hopkó Tatjánát és Sándor Angélát 
 
megválasztotta. 

 
 

13/2013. (IX. 28.) KGY határozat 
 

az Alapszabály felülvizsgálatáról 
 

(40 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
 

 
A Közgyűlés felkéri az Elnökséget, hogy 6 (hat) hónapos határidővel vizsgálja meg a Társaság 
Alapszabályát és a szükségesnek tartott módosításokat terjessze a Közgyűlés elé. 
 

 
Igen 

 


