MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG
ELNÖKSÉG

EMLÉKEZTETŐ
az Elnökség 2014. március 10-ei üléséről (3.)
Az ülés kezdete: 2014.03.10. 17.30 óra
Az ülés helye: ELTE BTK Ruszisztikai Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.)
Jelen vannak: Szvák Gyula elnök,
Gémesi Ferenc főtitkár,
Gyóni Gábor elnökségi tag,
Kecskeméti Gábor elnökségi tag.
Krausz Tamás elnökségi tag,
Sebestyén Imre elnökségi tag.
Tanácskozási joggal:
Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke,
Bodrogi Ferencné, a Társaság pénztárosa.
Kimentését kérte:
Vass Lajos alelnök,
Kéri József alelnök,
Rózsa István alelnök.
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 6 igen
szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett
elfogadta:
1. A beszámoló közgyűlésen működő mandátum
bizottság kijelölése (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szvák Gyula elnök
2. A
beszámoló
közgyűlésre
benyújtandó
előterjesztések
tervezetének
vitája
(írásos
előterjesztés)
Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár
3. Különfélék
1. A beszámoló közgyűlésen működő mandátum bizottság kijelölése (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szvák Gyula elnök
Szvák Gyula elnök javasolta, hogy a március 29-ei Közgyűlésen a mandátum bizottság elnöke
Rózsa István, a Társaság alelnöke legyen. Egyben felkérte az Ellenőrző Bizottság elnökét,
jelezze, kik lesznek a mandátum bizottság EB által kijelölt tagjai.
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Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke bejelentette, hogy a mandátum bizottság két
tagjának Hopkó Tatjánát és Koczka Gézát jelölik. Valamely tag akadályoztatás esetén az EB
elnöke működik közre a mandátum bizottságban.
Az Elnökség nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0
nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
7/2014. (III. 10.) Eln. határozat
mandátum bizottság elnökének kijelöléséről
1. Az Elnökség a 2014. március 29-ei közgyűlésen
működő mandátum bizottság elnökének Rózsa
Istvánt jelöli ki.
2. Ez a határozat 2014. március 31-én hatályát veszti.
2. A beszámoló közgyűlésre benyújtandó előterjesztések tervezetének vitája (írásos
előterjesztés)
Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár
Az előterjesztő ismertette az éves beszámoló kapcsán az Elnökség tagjaitól beérkezett
véleményeket és javaslatokat. Az Elnökség úgy foglalt állást, hogy Szvák Gyula elnöknek az
Ifjúsági Tagozat működését bemutató szövegrész beépítésével, valamint Sebestyén Imre
elnökségi tagnak szövegezési és szerkesztési megjegyzéseivel az előterjesztést támogatja.
Ugyancsak támogatta az Elnökség a 2014. évi tagdíj összegére és befizetésének határidejére
vonatkozó előterjesztést.
Az Elnökség nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0
nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
8/2014. (III. 10.) Eln. határozat
a Közgyűlésnek benyújtandó előterjesztések
elfogadásáról
Az Elnökség elfogadja
– az Elnökség 2013. évi működéséről és a Társaság
2013. évi tevékenységéről, és
– a 2014. évi tagdíj összegének és befizetési
határidejének megállapításáról
szóló előterjesztéseket, és egyetért azoknak a
Közgyűlés számára történő benyújtásával.
3. A Különfélék között
Kecskeméti Gábor elnökségi tag, az Ifjúsági Tagozat vezetője beszámolt a tagozat
működéséről. Ennek kapcsán elmondta, hogy a Társaság Ifjúsági Tagozata Café Zsivágóban
indította el rendezvényeit.
CÍM: 1062 BUDAPEST, BAJZA U. 54. E-MAIL: MOMBT.LEVELEZES@GMAIL.COM
HONLAP: WWW.MOMBT.HU

2

A nem egészen egyéves működés során havonta került sor valamilyen eseményre (előadás,
beszélgetés), amelyen az Elnökség is képviseltette magát. A tagozat aktivitása saját Facebook
oldalán is követhetővé vált.
Az Elnökség nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0
nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
9/2014. (III. 10.) Eln. határozat
az Ifjúsági Tagozat tevékenységéről
Az Elnökség
1. támogatólag tudomásul veszi az Ifjúsági Tagozat
elnökének beszámolóját a tagozat megalakulása
óta kifejtett tevékenységéről;
2. felhívja az Elnökség tagjait, hogy személyesen is
segítsék az Ifjúsági Tagozat eredményes
munkáját.

Az elnök az ülést 18 óra 10 perckor bezárta.

Budapest, 2014. március 26.

(Gémesi Ferenc)
főtitkár
(Szvák Gyula)
elnök
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