MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG
ELNÖKSÉG

EMLÉKEZTETŐ
az Elnökség 2014. április 14-ei üléséről (4.)
Az ülés kezdete: 2014.10.07. 14.00 óra
Az ülés helye: ELTE BTK Ruszisztikai Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.)
Jelen vannak: Szvák Gyula elnök,
Kéri József alelnök,
Gémesi Ferenc főtitkár,
Gyóni Gábor elnökségi tag,
Sebestyén Imre elnökségi tag.
Tanácskozási joggal:
Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke,
Bodrogi Ferencné, a Társaság pénztárosa.
Kimentését kérte:
Vass Lajos alelnök,
Rózsa István alelnök,
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 5 igen
szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett
elfogadta:
1. A Társaság megalakulása 70 évfordulója
megünneplésének
előkészítéséről
(írásos
előterjesztés)
Előadó: Szvák Gyula elnök
2. A Társaság II. félévi programjai
előterjesztés)
Előadó: Szvák Gyula elnök

(szóbeli

3. Különfélék
1. A Társaság megalakulása 70 évfordulója megünneplésének előkészítéséről (írásos
előterjesztés)
Előadó: Szvák Gyula elnök
Szvák Gyula elnök – a kiküldött anyagok alapján – ismertette az Elnökséggel a 70. évfordulós
rendezvények szakmai előkészítésének állapotát. Elmondta, hogy elkészült egy kiállítási
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koncepció, amelynek megvalósításban a Társaság tagjainak aktív részvételére is számít,
hiszen a kiállítandó tárgyak, dokumentumok az ő felajánlásaikból kerülhetnének
összegyűjtésre. Jelezte, hogy a kiállítás keretében – amennyiben a gyűjtőmunka eredményes
lesz – bemutatásra kerülhetnek levéltári anyagok, magyar és orosz hírügynökségi jelentések, a
Társaság jogelődjei által kiadott folyóiratok, újságok, könyvek, a Társaság tagsági könyvei és
egyéb tárgyak. Az elnök jelezte, hogy a későbbiekben dönteni kell a kiállítás helyszínéről és
kereteiről is.
A konzultáció során az Elnökség tagjai üdvözölték a javaslatokat és vállalták, hogy maguk is
hozzájárulnak a birtokukban lévő iratokkal, tárgyakkal a kiállításhoz. A jövendő kiállítás
helyszíne kapcsán elhangzott felvetésekre reagálva Szvák Gyula elnök jelezte, hogy a
programokról komplex módon, a rendelkezésre álló, illetve megszerezhető anyagi erőforrások
ismeretében lehet majd döntést hozni.
A főtitkár kérte az Elnökség hozzájárulását a Társaság történetét bemutató pénzdíjas pályázat
kiírásához, amelynek részleteit ismertette az Elnökséggel.
Az Elnökség nyílt szavazással, 5 igen szavazattal, 0
nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
10/2014. (IV. 14.) Eln. határozat
a Társaság megalakulása 70. évfordulójának
megünneplésével összefüggő egyes kérdésekről
1. Az Elnökség egyetért a Társaság megalakulása
70. évfordulójának megünneplésére bemutatott
kiállítás koncepciójával, és felkéri a Társaság
elnökét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
a konkrét lépések kidolgozására.
2. Az Elnökség egyetért azzal, hogy a Társaság
történetét bemutató, pénzdíjas pályázat kiírására
kerüljön sor a következő feltételekkel:
- a pályázaton magyar és külföldi személy egyaránt
részt vehet,
- a pályázat minimum 20.000, maximum 200.000
karakter terjedelmű, még nem publikált, tudományos
igényű tanulmány a magyar-szovjet (magyar-orosz)
kulturális és társadalmi kapcsolatok 1945 utáni
történetéből,
- a pályázat fődíja 50.000 forint pénzjutalom. A
pályázat elbírálója legfeljebb két további pályázatot
is díjazhat 30.000, illetve 20.000 forint értékű
könyvjutalommal.
2. A Társaság II. félévi programjai (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szvák Gyula elnök
Az Elnökség konzultációt folytatott a második félév programjairól.
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3. A Különfélék között
A) Szvák Gyula elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy Marosi Lajos, a Társaság tagja,
korábbi ellenőrző bizottsági elnök írásos nyilatkozatot juttatott el hozzá a Társaságból történő
kilépéséről. Javasolta, hogy az Elnökség az Alapszabály szerint állapítsa meg a jogviszony
megszűnésének tényét.
Az Elnökség nyílt szavazással, 5 igen szavazattal, 0
nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
11/2014. (IV. 14.) Eln. határozat
tagsági jogviszony kilépéssel történő
megszűnésének megállapításáról
Az Elnökség megállapítja, hogy – az Alapszabály II.
Cikk (9) bekezdése szerint, írásos nyilatkozatával –
Marosi Lajos tagsági jogviszonya az Alapszabály II.
Cikk (7) bekezdés c) pontja alapján 2014. április hó
14. napján megszűnt.
B) Bodrogi Ferencné, a Társaság pénztárosa tájékoztatást adott a tagdíjelmaradások
beszedésének eredményeiről, és a tagdíjfizetés helyzetéről.
C) Az Elnökség konzultációt folytatott a Győzelem Napjának rendezvényein történő részvétel
egyes kérdéseiről.
Az elnök az ülést 15 óra 50 perckor bezárta.

Budapest, 2014. április 30.

(Gémesi Ferenc)
főtitkár
(Szvák Gyula)
elnök
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