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EMLÉKEZTET Ő 
 

az Elnökség 2013. november 18-ai üléséről (10.) 
 
 

Az ülés kezdete: 2013.11.18. 14.00 óra 
Az ülés helye: ELTE BTK Ruszisztikai Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.) 
Jelen vannak:  Szvák Gyula elnök, 

Vass Lajos alelnök, 
Kéri József alelnök, 
Rózsa István alelnök, 
Gémesi Ferenc főtitkár, 
Gyóni Gábor elnökségi tag, 
Krausz Tamás elnökségi tag, 
Sebestyén Imre elnökségi tag. 
 

Tanácskozási joggal: 
Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke, 
Bodrogi Ferencné, a Társaság pénztárosa (az 1. napirendi pontnál). 
 

Kimentését kérte: 
Kecskeméti Gábor elnökségi tag. 

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

Az Elnökség a következő napirendet 8 igen 
szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett 
elfogadta: 
 

1. Javaslat a Társaság 2014. évi programjaira 
(szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Szvák Gyula elnök 
 

2. Különfélék 
 
Napirend előtt  Szvák Gyula elnök beszámolt moszkvai látogatásáról, amely Szergej 
Nariskin, az Oroszországi Történelmi Társulat és az orosz Állami Duma elnöke meghívása 
nyomán valósult meg, és melynek keretében felszólalt az Orosz Állami Duma Nemzetközi 
Parlamenti Fórumán.  
 
1. Javaslat a Társaság 2014. évi programjaira (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Szvák Gyula elnök 
 
Szvák Gyula elnök bejelentette, hogy elkészült a Társaság új honlapja, amely a korábbiakhoz 
képest nagyobb lehetőséget ad a programok közzétételére és a Társaság tevékenységének 
megismertetésére.  

 

 
 

MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG 
    
        

E L N Ö K S É G  
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Egyidejűleg felkérte az Elnökség tagjait, hogy tegyenek javaslatot a 2014. évi programokra. 
Ennek kapcsán Gémesi Ferenc főtitkár felhívta a figyelmet, hogy az érdemi pályázatok 
benyújtásához elengedhetetlen egy éves programterv megalkotása. 
 
Kéri József alelnök bejelentette, hogy a Társaság évzáró ünnepségére december 19-én kerül 
sor a Bajza utcában, amely rendezvényen a „Dve gitari” együttes lép fel. Kéri József 
javasolta, hogy az Elnökség hívja meg az Orosz Kulturális Központ igazgatóját, a 
nagykövetség és a magyarországi orosz szervezetek képviselőit. 
 
A 2014. évi rendezvények kapcsán Kéri József alelnök azt javasolta, hogy tartson előadást 
könyvéről Petrák Katalin, valamint a ’90-es évek orosz kivándorlásáról a CEU-n tanító 
Mologyikova Irina. Felvetette továbbá, hogy részt lehetne venni a volt szovjet ösztöndíjas 
balett táncosok találkozójának megszervezésében, az Orosz Kulturális Központtal 
együttműködésben. Kéri József általánosságban felvetette továbbá művészeti tematikájú 
konferencia vagy más rendezvény megszervezését orosz szakember meghívásával. 
 
Krausz Tamás elnökségi tag azt javasolta, hogy a Tiszatáj folyóirat orosz irodalmi 
különszámára reagálva „Olvashatatlan-e a rendszerváltás utáni orosz irodalom?” címmel 
kerüljön sor szakmai beszélgetésre. A rendezvény fő szakértője Bagi Ibolya lehetne, és 
Szegeden kerülhetne sor rá. Krausz Tamás kifejtette, hogy egy másik kerekasztal-beszélgetést 
„Nacionalizmus az orosz állam ellen?” címmel lehetne szervezni 2014 tavaszán.  
 
Vass Lajos alelnök javasolta, hogy a pécsi POSZT rendezvényhez kapcsolódva színházi 
szakemberek kerekasztala kerüljön megrendezésre Vidnyánszky Attila bevonásával. Javasolta 
továbbá, hogy 2014 tavaszán szervezzen a Társaság kirándulást tagjainak Ürömbe.  
 
Sebestyén Imre elnökségi tag felvetette, hogy egyetemista fiatalok bevonásával lehetne 
feldolgozni a Magyar-Szovjet Baráti Társaság történetét. Erre reagálva Gémesi Ferenc főtitkár 
javasolta, hogy 2014-ben kerüljön kiírásra pénzdíjas pályázat a Társaság történetének 
feldolgozására, amely 2015-ben, a 70. évfordulóra készülhetne el.  
 
Szvák Gyula elnök jelezte, hogy a tavasszal Budapestre látogató Igor Szavolszkij, volt 
budapesti orosz nagykövetet fel lehet kérni előadás tartására, és erre meg lehet hívni Székely 
Árpád volt moszkvai magyar nagykövetet is. Továbbá megrendezés előtt áll az egykori 
moszkvai tudósítók kerekasztala, amelyet követhetne a moszkvai magyar kulturális központ 
igazgatóinak kerekasztala is.  

 

Az Elnökség nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő 
határozatot: 
 

33/2013. (XI. 18.) Eln. határozat 
 

a 2014. évi programokról 
 
1. Az Elnökség a Társaság 2014. első félévi 
programjait a jelen határozat melléklete szerint 
hagyja jóvá. 
 
2. Ez a határozat 2014. december 31-én hatályát 
veszti. 
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Melléklet a 33/2013. (XI. 18.) Eln. határozathoz 

 
Időpont Program 
Január Moszkvai magyar tudósítók 

kerekasztala 
Február Petrák Katalin előadása 

Nőnapi rendezvény Március 
Közgyűlés 

Április Rendezvény a Költészet 
Napján 

Május Kirándulás Ürömbe 
Június A POSZT fesztiválhoz 

kapcsolódóan Tompa Andrea 
előadása 

 
 

2. A Különfélék között 
 

A) Szvák Gyula elnök jelezte, hogy – a korábbi bejelentéseknek megfelelően – az új Elnökség 
dönthet a Társaság le nem kötött pénzkészletét érintő megtakarítási formáról, amelynek 
kapcsán várja az elnökségi tagok és az EB javaslatát is. 
 
B) Szvák Gyula elnök kezdeményezte, hogy – belépési kérelmük alapján – kerüljön sor Berka 
Szvetlána, Bocskor Anna és Bocskor Éva és Patkó Csilla felvételére. A tagjelöltek életrajzát 
Szvák Gyula röviden ismertette. 
 

Az Elnökség nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő 
határozatot: 
 

34/2013. (XI. 18.) Eln. határozat 
 

tagok felvételéről 
 
Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés j) 
pontjában írott feladatkörében – az Alapszabály III. 
cikk (5) bekezdés szerinti eljárásban – 
 

Berka Szvetlánát, 
Bocskor Annát, 
Bocskor Évát és 
Patkó Csillát 
 

a Társaság rendes tagjai közé felveszi. 
 
 

Az elnök az ülés 15 óra 31 perckor bezárta. 
 
Budapest, 2013. december 1. 
 
 
(Gémesi Ferenc) 
       főtitkár 

 

(Szvák Gyula)  
elnök 

 


