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EMLÉKEZTETŐ 

 

az Elnökség 2014. október 7-ei üléséről (5.) 

 

 

Az ülés kezdete: 2014.10.07. 16.00 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. 
 

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. A Társaság negyedik negyedéves programjai 

(szóbeli előterjesztés) 

Előadó:  Szvák Gyula elnök 

 

2. Egyes tagsági kérdések (írásos előterjesztés) 

Előadó:  Gémesi Ferenc főtitkár 

 

3. A Társaság 2014. évi költségvetésének I-VIII. 

havi végrehajtása (írásos előterjesztés) 

Előadó:  Gémesi Ferenc főtitkár, Bodrogi Ferencné 

pénztáros 

 

4. Különfélék 

 

 

 

 

 

 
 

MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG 
   

E L N Ö K S É G  
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1. A Társaság negyedik negyedéves programjai (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Szvák Gyula elnök 

 

Szvák Gyula elnök javasolta, hogy a korábban elhangzott bejelentéseknek megfelelően 

kerüljön sor az utolsó negyedéves program megvalósítására. Kéri József alelnök jelezte, hogy 

novemberi programként (november harmadik csütörtökjén) M. Nagy Miklós 

könyvbemutatójára kerül sor a Bajza utcában. A programokról folytatott konzultáció 

eredményeképpen az Elnökség december 13-án (szombaton) 13 órát határozta meg az évzáró 

rendezvény időpontjául. A rendezvényre szintén a Bajza utcában kerül sor. Bodrogi Ferencné, 

a Társaság pénztárosa jelezte, hogy az évzáró rendezvényre a szükséges előirányzat 

rendelkezésre áll. 

 

Kéri József alelnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy a tervek szerint Jevgenyij 

Nyesztyerenko, a Társaság Szent-Györgyi Érmének idei kitüntetettje november 8-án lép fel az 

Operaházban, ahol sor kerülhet a kitüntetés átadására is. Az Elnökség egyetértett azzal, hogy 

a Szent-Györgyi Érem átadásának előkészítését Kéri József kulturális alelnök a vázolt keretek 

között folytassa.  
 

Az Elnökség nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, 0 

nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő 

határozatot: 
 

12/2014. (X. 7.) Eln. határozat 
 

a Szent-Györgyi Érem 2014. évi átadásával 

összefüggő egyes kérdésekről 

 

1. Az Elnökség egyetért azzal, hogy a Szent-

Györgyi Érem átadásának helyszínére tekintettel az 

eseményen részt venni kívánó és erről nyilatkozó 

tagok számára legfeljebb 50 főig a Társaság a 

belépőjegyeket megvásárolja. 

 

2. Ez a határozat 2014. december 31-én hatályát 

veszti. 

 

 

2. Egyes tagsági kérdések (írásos előterjesztés) 

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár 

 

A napirendi pontról folytatott konzultáció során az Elnökség a beterjesztett határozati 

javaslatot Marjai József tagsági jogviszonyának megszűnésével rendelte kiegészíteni. 
 

Az Elnökség nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, 0 

nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő 

határozatot: 
 

13/2014. (X. 7.) Eln. határozat 
 

tagsági jogviszony megszűnésének 

megállapításáról 
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Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés j) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a 

hozzá beérkezett bejelentés alapján – megállapítja, 

hogy az Alapszabály III. cikk (7) bekezdés b) pontja 

alapján  
 

Marjai József  

tagsági jogviszonya 2014. május 7. napjával, 
 

Konyári-Tóth Rózsa 

tagsági jogviszonya 2014. július 28. napjával  
 

megszűnt. 

 

 

3. A Társaság 2014. évi költségvetésének I-VIII. havi végrehajtása (írásos előterjesztés) 

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár, Bodrogi Ferencné pénztáros 
 

A főtitkár a napirendi pont előterjesztőjeként elmondta, hogy a Társaság bevételei az I-VIII. 

hónapban alapvetően a tervnek megfelelően alakulnak, de vannak – eltérő mértékű – 

elmaradások mindegyik bevételi tétel esetében. Így összességében a bevételek teljesítése a 

tárgyidőszakra alatt maradt az időarányosnak. A tagdíjak kapcsán felhívta a figyelmet arra, 

hogy szükséges a fennmaradó időben a még be nem fizetett tételek beszedése. A pénzügyi 

műveletek bevételeinek realizálását alapvetően akadályozza az alacsony banki kamatszint, 

illetve az a kettős probléma, amit Társaság megtakarításainak alacsony szintje és a források 

mobilizálhatóságának igénye jelent. 
 

A főtitkár jelezte, hogy amennyiben a költségvetés teljesítése az eddigi ütemben zajlik és nem 

érhető el külső támogatás, úgy az Elnökségnek a költségvetés egyensúlyának fenntartása 

érdekében élnie kell a 2/2014. (III. 29.) KGY határozat 3. b) pontjában kapott 

felhatalmazással, és a költségvetési tervben előirányzott kiadási tételekre, továbbá az állami 

adóhatóság vagy más állami szerv javára jogszabály vagy határozat alapján teljesítendő 

fizetési kötelezettségek teljesítésére – a határozat 3. a) pontjában szereplő 180 ezer forint 

felett – további összeget kell felhasználnia a rendelkezésre álló 500 ezer Ft-os keretből. 

 

Az Elnökség nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, 0 

nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő 

határozatot: 
 

14/2014. (X. 7.) Eln. határozat 
 

a költségvetés egyensúlyának biztosításáról 

 

Az Elnökség a 2/2014. (III. 29.) KGY határozat 3. b) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a 

költségvetési tervben előirányzott kiadási tételekre, 

továbbá az állami adóhatóság vagy más állami szerv 

javára jogszabály vagy határozat alapján teljesítendő 

fizetési kötelezettségek teljesítésére 2014. 

szeptember hó 1. napjától a Társaság rendelkezésre 

álló pénzeszközeit – felhatalmazásban meghatározott 

összeghatárig – felhasználja. 
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4. A Különfélék között 

 

Az Elnökség konzultációt folytatott a Társaság megalakulásának 70. évfordulója 

megünneplésével összefüggő kérdésekről. Szvák Gyula elnök tájékoztatta az Elnökséget, 

hogy tárgyalásokat kezdett az Orosz Kulturális Központ igazgatójával, aki konkrét segítséget 

ígért, és rendezvényi helyszínként felajánlotta a Kulturális Központ termeit. A 

rendezvényekhez szerzendő anyagi támogatás kapcsán Vass Lajos alelnök és Sebestyén Imre 

elnökségi tag vállalták, hogy utánajárnak a lehetőségeknek és az eredményről – a soron 

következő ülésen – tájékoztatják az Elnökséget. 

 
 

 

Az elnök az ülést 17 óra 40 perckor bezárta. 

 

 

Budapest, 2014. október 21. 

 

 

 

 

 (Gémesi Ferenc)  

       főtitkár 

 (Szvák Gyula) 

elnök 

 


