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EMLÉKEZTET Ő 
 

az Elnökség 2013. szeptember 9-ei üléséről (7.) 
 
 

Az ülés kezdete: 2013.09.09. 14.02 óra 
Az ülés helye: ELTE BTK Ruszisztikai Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.) 
Jelen vannak:  Szvák Gyula elnök, 

Drucker Tibor alelnök, 
Alpáriné Salga Ilona alelnök, 
Kéri József alelnök, 
Gémesi Ferenc főtitkár, 
Gyóni Gábor elnökségi tag, 
Rózsa István elnökségi tag, 
Vass Lajos elnökségi tag (14.14-től). 
 
Tanácskozási joggal: 
Marosi Lajos, az Ellenőrző Bizottság elnöke, 
Fehér József és Parizán Ildikó, az Ellenőrző Bizottság tagjai. 

 
 
Szvák Gyula elnök üdvözölte a megjelenteket, megnyitotta az ülést és megállapította annak 
határozatképességét. Egyidejűleg javasolta a kiküldött napirendi javaslat elfogadását. 
 

Az Elnökség a következő napirendet 7 igen 
szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
elfogadta: 
 

1. Döntés a soron következő Közgyűlésen működő 
mandátum bizottság elnökének személyéről (szóbeli 
előterjesztés) 
Előadó:  Szvák Gyula elnök 
 

2. A soron következő Közgyűlés lebonyolításával 
kapcsolatos kérdések (szóbeli előterjesztés) 
Előadó:  Szvák Gyula elnök 
 

3. Különfélék 
 
 
Szvák Gyula elnök bejelentette, hogy a Közgyűlés Ügyrendjének 6.§ (1) bekezdése alapján a 
mandátum bizottság kijelölésére az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság együttes ülésén kerül 
sor. Ezért az 1. napirendi pont keretében az Elnökség döntésének meghozatalát követően a 
mandátum bizottság tagjai kijelölésének időtartamára az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság 
együttes ülést tart. Egyidejűleg bejelentette, hogy az ülésről hangfelvétel készül. 
 

 

 
 

MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG 
    
        

E L N Ö K S É G  
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1. Döntés a soron következő Közgyűlésen működő mandátum bizottság elnökének 
személyéről (szóbeli előterjesztés) 
      Előadó:  Szvák Gyula elnök 
 
Szvák Gyula elnök javasolta, hogy a mandátum bizottság elnökének az Elnökség Tamás 
Istvánt jelölje ki. 

Az Elnökség nyílt szavazással, 7 igen szavazattal, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő 
határozatot: 
 

22/2013. (IX. 9.) Eln. határozat 
 

a 2013. szeptember 28-ai Közgyűlésen működő 
mandátum bizottság elnökének kijelöléséről 

 
1. Az Elnökség a 2013. szeptember 28-ai 

Közgyűlésen működő mandátum bizottság 
elnökének Tamás Istvánt jelöli ki. 

 

2. Ez a határozat 2013. szeptember 29-én hatályát 
veszti. 

 
Szvák Gyula elnök felkérésére Marosi Lajos, az Ellenőrző Bizottság elnöke arról tájékoztatta 
az Elnökséget, hogy az Ellenőrző Bizottság a mandátum bizottság tagjainak Hopkó Tatjánát 
és Szilágyi Györgyöt jelölte ki. 
 
(14.14-kor megérkezett Vass Lajos. A szavazásra jogosultak száma 8 fő, az ülés 
határozatképes.) 
 
2. A soron következő Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos kérdések (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó:  Szvák Gyula elnök 
 
Szvák Gyula elnök a Közgyűlés ülésének megszervezése és lebonyolítása kapcsán a 
következő feladatmegosztásra tett javaslatot, amivel az Elnökség egyetértett: 
 

� Rózsa István feladata a Jelölő Bizottságra vonatkozó dokumentumok és a meghívók 
kiküldése, 

� a Közgyűlés megszervezésére Vass Lajos kap megbízást, míg   
� a Közgyűlés üléséhez kapcsolódó koordináció Gémesi Ferenc főtitkár feladata lesz.  

 
Szvák Gyula megjegyzése szerint a Jelölőbizottságtól kapott tájékoztatásból az a 
következtetés vonható le, hogy a tagság – amely a jelölési szakaszban nagy aktivitást mutatott 
– alapvetően nem kíván változtatást az Elnökségben, de különböző okok miatt vélhetően 
lesznek személyi változások. Szvák Gyula elnök emlékeztetett arra, hogy Alpáriné Salga 
Ilona alelnök korábban jelezte, hogy nem kívánja jelöltetni magát, Drucker Tibor alelnök és 
Farkas Bertalan elnökségi tag is úgy nyilatkozott, hogy nem kíván szerepet vállalni az 
Elnökségben. Hozzászólásában Drucker Tibor alelnök családi és egészségügyi okokkal 
indokolta, hogy nem jelölteti magát, Alpáriné Salga Ilona alelnök pedig megismételte, nem 
kíván a továbbiakban az Elnökség tagja lenni. A témakörhöz kapcsolódóan Fehér József, az 
Ellenőrző Bizottság tagja a Jelölőbizottság által kiküldött jelölési felhívás általa 
hiányosságnak érzékelt egyes elemeit kifogásolta.  
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Szvák Gyula elnök azt javasolta az Elnökségnek, hogy a távozó alelnökök tevékenységét 
elismerendő az Elnökség részesítse őket Szent-Györgyi Albert Díszoklevélben. Alpáriné 
Salga Ilona jelezte, hogy a maga részéről inkább a Társaság más tagját részesítené ebben az 
elismerésben, míg Marosi Lajos, az Ellenőrző Bizottság elnöke jelezte, hogy a maga réséről 
Drucker Tibort a Társaság tiszteletbeli elnökévé jelölné.  
 

Az Elnökség nyílt szavazással, 7 igen szavazattal, 0 
nem, 1 tartózkodás (Alpáriné Salga Ilona) mellett 
meghozta a következő határozatot: 
 

23/2013. (IX. 9.) Eln. határozat 
 

Szent-Györgyi Albert Díszoklevél odaítéléséről 
 
Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés k) 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Szent-
Györgyi Albert Díszoklevél alapításáról szóló 
10/2013. (III. 23.) KGY határozat 4. pontja alapján  
 

Alpáriné Salga Ilonát, a Társaság alelnökét 
 

Szent-Györgyi Albert Díszoklevélben részesíti. 

 
Az Elnökség nyílt szavazással, 7 igen szavazattal, 0 
nem, 1 tartózkodás (Drucker Tibor) mellett 
meghozta a következő határozatot: 
 

24/2013. (IX. 9.) Eln. határozat 
 

Szent-Györgyi Albert Díszoklevél odaítéléséről 
 
Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés k) 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Szent-
Györgyi Albert Díszoklevél alapításáról szóló 
10/2013. (III. 23.) KGY határozat 4. pontja alapján  
 

Drucker Tibort, a Társaság alelnökét 
 

Szent-Györgyi Albert Díszoklevélben részesíti. 
 
3. A Különfélék között 
 
A) Szvák Gyula elnök bejelentette, hogy az Ellenőrző Bizottság iratbetekintésre vonatkozó 
kérése mellett ugyanazon iratok vonatkozásában állampolgári iratbetekintési kérelem érkezett 
Marosi Lajostól. Marosi Lajos ezt azzal indokolta, hogy csak így tud hozzájutni a megismerni 
kívánt iratokhoz, és nem kíván ettől a kérésétől elállni. Gémesi Ferenc főtitkár arra hívta fel a 
figyelmet, hogy az Ügyrend előírásai szerint az iratokba betekinteni kívánó állampolgár a 
saját költségén készíthet másolatokat, ehhez pedig ki kell jelölni egy időpontot az érdeklődő 
számára. Szvák Gyula elnök azt kezdeményezte, hogy a másolat készítésének költségét az 
Elnökség 10 Ft+ÁFA/oldalban határozza meg. Az elnök egyidejűleg jelezte, hogy a 
másolatkészítéshez időpont kijelölése a főtitkár kompetenciája. 
 

Az Elnökség nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett a másolatkészítés javasolt 
költségével egyetértett. 
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Szvák Gyula elnök a kérdés kapcsán hangsúlyozta: visszautasítja azt a vádat, miszerint az 
Ellenőrző Bizottság nem kapott volna meg dokumentumokat, és ugyancsak elutasítja az egyes 
tisztségviselőket és az Elnökséget sértő, denunciáló megjegyzéseket is. A Társaság elnöke 
hozzátette, hogy a jelenlegi helyzet kialakulásához az is hozzájárult, hogy az Ellenőrző 
Bizottság gyakorlata nem mindig egyezik az Alapszabállyal. Vass Lajos elnökségi tag a téma 
zárásaként annak a véleményének adott hangot, hogy a vita méltatlan volt a Társasághoz. 
 
B) Szvák Gyula elnök jelezte, hogy megérkezett az Ellenőrző Bizottság értesítése arról, hogy 
egyes pontokon a testület módosította ügyrendjét. Miután még nem volt kellő idő a 
módosítások áttekintésére, de úgy tűnik, hogy továbbra is vannak az ügyrendnek az 
Alapszabállyal ellentétes, illetve a Közgyűlés és az Elnökség hatáskörét érintő rendelkezései, 
ezért egy későbbi alaklommal javasolja az Elnökségnek a kérdés áttekintését.  
 
C) Szvák Gyula elnök emlékeztetett arra, hogy a tisztújításhoz kapcsolódóan az átadás-
átvételre készülni kell, és még nem készült el a 2011. szeptemberi közgyűlés előtti iratlista, 
illetve nem kerültek átadásra az elnöknek az előírt dokumentumok. Ezeket pótolni kell. 
 
D) Szvák Gyula elnök érdeklődött Alpáriné Salga Ilona alelnöknél, mi lett a sorsa a Társaság 
bútorainak, miután erről a július 1-jei elnökségi ülésen szó esett. Alpáriné Salga Ilona alelnök 
jelezte, hogy a bútorok beraktározásra kerültek a Bajza utcai épületben. 

 
E) Alpáriné Salga Ilona alelnök felhatalmazást kér a NAV-tól érkező levél átvételére, amire a 
Társaság elnökétől a kért írásos felhatalmazást megkapta. 
 
F) Alpáriné Salga Ilona alelnök jelezte, hogy az augusztus 26-ai elnökségi ülésről szeretne 
emlékeztetőt kapni, amikor is négy új tag felvételét javasolja, amiről döntött az Elnökség. 
Szvák Gyula elnök, Gémesi Ferenc főtitkár és Rózsa István elnökségi tag is jelezték, hogy 
nem döntött az Elnökség a tagfelvételről, hiszen még a belépési nyilatkozatok sem álltak 
rendelkezésre. Szvák Gyula elnök azt kezdeményezte, hogy a belépési nyilatkozatok 
birtokában a tagfelvételről a következő elnökségi ülésen szülessen döntés. Alpáriné Salga 
Ilona alelnök azt hangsúlyozta, hogy négy személyről van szó, köztük dr. Filep Gyuláról, a 
Nyíregyházi Főiskola tanszékvezető tanáráról, a Társaság volt elnökségi tagjáról, akik a 
tagdíjat befizették. 

Az Elnökség nyílt szavazással, 7 igen szavazattal, 0 
nem, 1 tartózkodás (Kéri József) mellett egyetértett 
azzal, hogy az új tagok felvételére a belépési 
nyilatkozatok birtokában következő ülésén tér vissza. 

 
G) Kéri József alelnök jelezte, hogy a Társaság számos tagjának kerek születési évfordulója 
lesz az idén és a Társaság hagyománya, hogy róluk megemlékezünk, amit véleménye szerint a 
Közgyűlésen lehetne megtenni.   
 

Az elnök az ülés 16 óra 06 perckor bezárta. 
 
Budapest, 2013. szeptember 30. 
 
 
(Gémesi Ferenc) 
       főtitkár 

 

(Szvák Gyula)  
elnök 

 


