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Határozat száma, címe szövege Hatályos 
 

1/2014. (I. 28.) Eln. határozat 
 

a Társaság megalakulása 70. 
évfordulójának megünneplésével 

kapcsolatos előkészítő feladatokról 
 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
1.  Az Elnökség felkéri a Társaság elnökét és főtitkárát, hogy 2014. június 30-ig nyújtson be előterjesztést 
az Elnökségnek a Társaság megalakulása 70. évfordulójának megünneplésére. 
 
2. Ez a határozat 2014. június 30-án hatályát veszti. 

 
 

 
2014.06.30-ig 

 
2/2014. (I. 28.) Eln. határozat 

 
tagok felvételéről 

 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

 
Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés j) pontjában írott feladatkörében – az Alapszabály III. 
cikk (5) bekezdés szerinti eljárásban – 
 
Búr Gábort,  
Gyimesi Zsuzsannát,  
Koczka Gézát,  
Pálosi Ildikót és  
Szaniszló Orsolyát 
 
a Társaság rendes tagjai közé felveszi. 
 

 
HATÁLYOS 

 
3/2014. (II. 24.) Eln. határozat 

 
a Társaság 2013. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és 
a 2014. évi költségvetés 

megállapításáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
Az Elnökség elfogadja a Társaság 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2014. évi költségvetés 
megállapításáról szóló beszámolót és annak részeként a közhasznúsági mellékletet, és egyetért az 
előterjesztésnek a Közgyűlés számára történő benyújtásával. 

 

 
HATÁLYOS 

 
4/2014. (II. 24.) Eln. határozat 

 
a tagsági jogviszony törléssel 

történő megszüntetéséről 

 
Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az 
Alapszabály III. cikk (8) bekezdésében foglalt eljárás lefolytatását követően – 
 
Ádám Jánosné, 

 
HATÁLYOS 
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(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

Borbély Sándor, 
Császár János György, 
Fehér Diana, 
Jakab Olga,  
Katona Péterné, 
Lekant Natália, 
Pereszta Nikolett, 
Dr. Petuhov Erzsébet, 
Polyák József, 
Segesdi Istvánné, 
Uzdanszkaja Szilvia, 
Varga Ludmilla, valamint 
Zemlényi Kálmán 
 
tagsági jogviszonyát 2014. február hó 24. napjával törléssel megszünteti. 

 

 
5/2014. (II. 24.) Eln. határozat 

 
tagsági jogviszony megszűnésének 

megállapításáról 
 

(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
Az Elnökség – a hozzá beérkezett nyilatkozat alapján – megállapítja, hogy az Alapszabály III. cikk (7) 
bekezdés c) pontja alapján – kilépésével – 
 
Dr. Visnyik Katalin 
 
tagsági jogviszonya 2014. február hó 24. napjával megszűnt. 

 

 
HATÁLYOS 

 
6/2014. (II. 24.) Eln. határozat 

 
tagok felvételéről 

 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés j) pontjában írott feladatkörében – az Alapszabály III. 
cikk (5) bekezdés szerinti eljárásban – 
 
Jóni Esztert,  
Pölhe Dórát és  
Szalai Lászlót 
 
a Társaság rendes tagjai közé felveszi. 
 

 
HATÁLYOS 

 
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. 

 
2014.03.31-ig 
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(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

 
8/2014. (III. 10.) Eln. határozat 

 
a Közgyűlésnek benyújtandó 
előterjesztések elfogadásáról 

 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
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. 

 

 
HATÁLYOS 

 
9/2014. (III. 10.) Eln. határozat 

 
az Ifjúsági Tagozat 

tevékenységéről 
 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
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. 
 

 
HATÁLYOS 

 
10/2014. (IV. 14.) Eln. határozat 

 
a Társaság megalakulása 70. 

évfordulójának megünneplésével 
összefüggő egyes kérdésekről 

 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
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. 
 

 
HATÁLYOS 

 
11/2014. (IV. 14.) Eln. határozat 

 
tagsági jogviszony kilépéssel 

történő megszűnésének 
megállapításáról 

 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
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. 
 
 

HATÁLYOS 
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12/2014. (X. 7.) Eln. határozat 

 
a Szent-Györgyi Érem 2014. évi 

átadásával összefüggő egyes 
kérdésekről 

 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
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. 
 

 
2014.12.31-ig 

 
13/2014. (X. 7.) Eln. határozat 

 
tagsági jogviszony megszűnésének 

megállapításáról 
 

(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
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. 

 

 
HATÁLYOS 

 
14/2014. (X. 7.) Eln. határozat 

 
a költségvetés egyensúlyának 

biztosításáról 
 

(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
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. 
 

HATÁLYOS 

 
15/2014. (XII. 15.) Eln. határozat 

 
a Társaság megalakulása 70. 

évfordulójának megünneplését 
szervező elnökségi munkacsoport 

létrehozásáról 
 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
1. Az Elnökség a Társaság megalakulása 70. évfordulójának megünneplését szervező elnökségi 
munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport) hoz létre. 
 

2. A Munkacsoport tagjai: 
- elnök: Kéri József kulturális alelnök, 
- tagok: Rózsa István szervezési alelnök, 
             Sebestyén Imre elnökségi tag. 
 

3. A Munkacsoport tevékenységébe a Társaság tagját és külső szakértőt, közreműködőt egyaránt bevonhat. 
 

4. A Munkacsoport a 70. évfordulóval összefüggő rendezvényekre vonatkozó javaslatát legkésőbb 2014. 
február 28-ig az Elnökség elé terjeszti. 

HATÁLYOS 
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