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HATÁROZATOK TÁRA 

 
 

A Társaság Elnökségének határozatai 
 

2012. 
 



 
Határozat száma, címe* szövege Hatályos 

 
1.A/2012.01.18. 

 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
Az Elnökség egyhangú szavazással a következők szerint értett egyet a 2012. február 4-ei közgyűlés 
napirendjével: 

1. Javaslat a Társaság Alapszabályának módosítására 
Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár 
2. Javaslat a Közgyűlés Ügyrendjére 
Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár 
3. Beszámoló az Elnökség 2011. évi működéséről és a Társaság 2011. évi tevékenységéről 
Előadó: Szvák Gyula elnök 
4. Beszámoló az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről 
Előadó: az Ellenőrző Bizottság elnöke 
5. A 2012. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapítása 
Előadó: Szvák Gyula elnök 
6. Beszámoló a Társaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2012. évi 
költségvetés megállapítására 
Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár 
7. Javaslat Szent-Györgyi Emlékérem alapítására 
Előadó: Szvák Gyula elnök 
8. Különfélék  

 
Nem 

Hatályon kívül 
helyezte a 

13/2013. (V. 27.) 
Eln. határozat 

 

 
1.B/2012.01.18. 

 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
Az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta a Közgyűlés elé terjesztendő éves beszámolóját. 
 

 
Nem 

Hatályon kívül 
helyezte a 

13/2013. (V. 27.) 
Eln. határozat 

 
1.C/2012.01.18. 

 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
Az Elnökség a közgyűlési előterjesztések kapcsán egyhangúlag úgy határozott, hogy 

– a tagdíj összege továbbra is évi 2.400 forint marad, befizetési határideje pedig 2012. június 30. lesz; 
– a tagdíjakkal összefüggésben felhívja a főtitkárt, hogy készüljön javaslat az Elnökségnek a tagdíjfizetés 
elmaradásával és a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére; 
– felkéri az Ellenőrző Bizottságot, működjön közre a 2011. évi költségvetési beszámoló és a 2012. évi 
költségvetés tervezetének összeállításában, illetve mondjon arról véleményt a Közgyűlésen, a 
költségvetési beszámolóhoz és a költségvetés tervezetéhez készülő előterjesztés véglegesítését adatokkal 
és részletes tájékoztatóval segíti Alpáriné Salga Ilona alelnök; 
– tudomásul veszi az Ellenőrző Bizottság beszámolójával kapcsolatosan elhangzott tájékoztatást. 

 
Nem 

Hatályon kívül 
helyezte a 

13/2013. (V. 27.) 
Eln. határozat 

 

 
                                                 
* Az Elnökség Ügyrendjének elfogadásáig a határozatok számozása a következő: napirendi pont száma törve az Elnökség ülésének arab számokkal feltüntetett dátumával. 



 
 

2.A/2012.01.18. 
 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Az Elnökség az első félévi rendezvénytervet egyhangúlag az alábbiakban hagyta jóvá: 
 

Hónap Esemény 

Február Közgyűlés 
Március 8. Nőnap 
Március (22.) A Mojszejev együttes évfordulós, magyarországi koncertprogramjához kapcsolódó 

program, a Szent-Györgyi Albert Emlékérem átadása 
Április Találkozó Veszelszkiné Huszárik Ildikóval, a kiskunhalasi Bibó István igazgatójával, 

a 2011. év Orosz Tanára kitüntetettjével 
Április/Június Boldizsár Ildikó és a Dve Gitari fellépése orosz népdalokkal 
Május Rendezvény Apáriné Salga Ilona szervezésében  

 
Nem 

Hatályon kívül 
helyezte a 

13/2013. (V. 27.) 
Eln. határozat 

 

 
2.C/2012.01.18. 

 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Az Elnökség egyhangúlag egyetértett azzal, hogy – a szükséges feltételek megléte esetén – a Társaság 
nevében megkoszorúzzák a moszkvai Barátság-parkban álló magyar-orosz barátság emlékművet és annak 
a budapesti szoborparkban lévő párját. 

 

 
Igen 

 
2./2012.03.12. 

 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Az Elnökség egyhangúlag támogatta Szvák Gyula elnöknek a „Teret az orosz kultúrának!” 
rendezvénysorozat kapcsán tett javaslatát. 
 

 
Igen 

 
2./2012.06.11. 

 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Az Elnökség egyhangúlag 
a) hozzájárult ahhoz, hogy a Társaság elnöke a Társaság nevében a Nemzetek Háza egyesület 2011. 
évi beszámolóját jóváhagyja, amennyiben az nem tartalmaz jövőbeni – különösen anyagi – kötelezettség-
vállalást a Társaságra nézve; 
b) felhívta Alpáriné Salga Ilona alelnököt, hogy gyűjtse össze és adja át Gémesi Ferenc főtitkárnak a 
1062 Budapest, Bajza u. 54. I. em. 1/a. szám alatti ingatlannal, annak vásárlásával és használatával 
összefüggő dokumentumokat, vagy ha azok csak másolatban lelhetőek fel, akkor a másolati példányokat. 

 

 
Igen 

 
3./2012.06.11. 

 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy 2012 szeptemberében és októberében a következő 
rendezvényekre kerüljön sor: 
 

Időpont Rendezvény Felelős 
szeptember Találkozó Veszelszkiné Huszárik Ildikóval, a kiskunhalasi Bibó István  

Gimnázium igazgatójával, a 2011. év Orosz Tanára kitüntetettjével 
Kéri József 

október Közgyűlés 
(az Elnökség augusztusi ülése készíti elő) 

Gémesi Ferenc 

 

 
Nem 

Hatályon kívül 
helyezte a 

13/2013. (V. 27.) 
Eln. határozat 

 

 
 



 
 

4.A/2012.06.11. 
 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
 

 
Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy – belépési nyilatkozata alapján – felveszi a Társaság tagjai 
sorába dr. Krausz Tamást. 
 

 
Igen 

 
4.B/2012.06.11. 

 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a Társaság elnöke levélben köszöntse Szilágyi Györgyöt, a 
Társaság tagját abból az alkalomból, hogy a hadisírokkal kapcsolatos tevékenységéért az Oroszországi 
Föderáció illetékes hatósági részéről elismerésben részesült. 
 

 
Nem 

Hatályon kívül 
helyezte a 

13/2013. (V. 27.) 
Eln. határozat 

 
2.A/2012.09.03. 

 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
Az Elnökség – az elnök javaslatára – a Nemzetek Háza egyesület által tervezett, a Társaság székhelyét is 
érintő, ingatlaneladással kapcsolatosan a Társaság részéről hozandó döntések előkészítése érdekében – az 
Alapszabály V. Cikk (3) bekezdésben foglalt feladatkörében, egyhangú szavazással – eseti bizottságot (a 
továbbiakban: bizottság) hoz létre a következők szerint:  

  
 1. A bizottság feladata különösen: 

a) a Társaság és a Nemzetek Háza között a Társaság székhelyének helyet adó ingatlan használata 
tárgyában született megállapodások és egyéb dokumentumok vizsgálata, 
b) a Szent-Györgyi Alapítvány és Nemzetek Háza között az Alapítvány székhelyének helyet adó 
ingatlan használata tárgyában született megállapodások és egyéb dokumentumok vizsgálata, és 
c) a Társaság és a Szent-Györgyi Alapítvány között az Alapítvány működésével, székhelyének 
biztosításával kapcsolatosan született megállapodások és egyéb dokumentumok vizsgálata, valamint 
d) az a)-c) pontokban meghatározott vizsgálat eredményeképpen javaslattétel az Elnökségnek a 
szükséges döntések és intézkedések megtétele. 

2. A Bizottság 
a) elnöke: a Társaság főtitkára, 
b) tagjai: Alpáriné Salga Ilona alelnök és Rózsa István elnökségi tag. 

3. A bizottság tevékenységéről legkésőbb 2012. október 3-ig jelentésben számol be az Elnökségnek. 
 

 
Igen 

 
2.C/2012.09.03. 

 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy felkéri Szilágyi Györgyöt a történelmi kegyeleti munkacsoport 
tagjaira és tevékenységére vonatkozó javaslat összeállítására, és a munkacsoport létrehozásáról a javaslat 
ismeretében határoz. 
 

 
Igen 

 
 



 
2.E/2012.09.03. 

 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

 
Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy felveszi a Társaság tagjai közé Kecskeméti Gábort.  

 
Igen 

 
1/2012. (X. 8.) Eln. határozat 

 
az Elnökség Ügyrendjének 

megállapításáról 
 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
 

 
Az Elnökség az Alapszabály V. Cikk (3) bekezdésének l) pontjában foglalt feladatkörében eljárva saját 
ügyrendjét a jelen határozat mellékletében meghatározottak szerint állapítja meg. 

 
Igen 

 
2/2012. (X. 8.) Eln. határozat 

 
eseti elnökségi munkabizottság 

létrehozásáról 
 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
1. Az Elnökség az Alapszabály V. Cikk (3) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében, az Ügyrend 

24.§-ában foglaltak szerint eseti elnökségi munkabizottságot hoz létre. 
2. A munkabizottság feladata a Társaság működésével kapcsolatosan ellátandó feladatok összegzése 

(feladatkataszter összeállítása). 
3. A munkabizottság 

a) elnöke: Gémesi Ferenc főtitkár, 
b) tagjai: Alpáriné Salga Ilona alelnök, 
                Rózsa István elnökségi tag. 

4. A munkabizottság jelentését 2013. március 31-ig nyújtja be az Elnökségnek. 
 

 
Igen 

 
3/2012. (X. 8.) Eln. határozat 

 
eseti elnökségi munkabizottság 

tevékenységéről 
 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
1. Az Elnökség a Nemzetek Háza egyesület által tervezett, a Társaság székhelyét is érintő 

ingatlaneladással kapcsolatosan a Társaság részéről hozandó döntések előkészítése érdekében a 2012. 
szeptember 8-ai ülésén létrehozott eseti munkabizottság jelentését elfogadja.  

2. Egyidejűleg megállapítja, hogy további adatok feltárása érdekében szükséges a munkabizottság 
tevékenységének – változatlan összetételben történő – folytatása. 

3. A munkabizottság feladata különösen: 
- a Társaság jogelődje illetékes tisztségviselőinek személyes meghallgatása a munkabizottság 
jelentésében bemutatott fejlemények további, részletesebb alátámasztása érdekében, 
- a Társaság jogelődje 1990. évi vagyonátruházása során átadott vagyon lehetőség szerinti teljes körű 
felmérése, ide értve a használatában, kezelésében volt ingatlanok sorsát is. 

4.  A munkabizottság tevékenységéről 2012. december 31-ig jelentést nyújt be az Elnökségnek. 
 

 
Igen 

 
 



 
4/2012. (X. 8.) Eln. határozat 

 
a Szent-Györgyi Érem 2012. évi 

odaítélésének előkészítéséről 
 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
 

 
1. Az Elnökség megbízza Szvák Gyula elnököt és Vass Lajos elnökségi tagot, hogy folytassák le a Szent-
Györgyi Érem 2012. évi odaítélésének előkészítését, és annak eredményéről tegyenek jelentést az 
Elnökségnek 2012. november 15-ig. 
2. Ez a határozat 2012. november 15-én hatályát veszti. 

 

 
2012. 11. 15-ig 

 
5/2012. (XI. 12.) Eln. határozat 

 
a Társaság könyvvezetésének feladatait 
ellátó szervezet kijelöléséről és annak 

díjazásáról 
 

(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
 

 
Az Elnökség az Ügyrend 45.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a Társaság 2012. évi 
könyvvezetési feladataival a Pékháló Kft-t (Budapest) bízza meg. E tevékenység díjazását az Elnökség 100 
ezer Ft+ÁFA összegben állapítja meg. 
 

 
Igen 

 
6/2012. (XI. 12.) Eln. határozat 

 
az ifjúsági tagozat szervezésével 

kapcsolatos teendőkről 
 

(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
 

 
1. Az Elnökség felkéri Kecskeméti Gábort, a Társaság tagját, hogy készítse elő az ifjúsági tagozat 
megalakítását úgy, hogy az a soron következő Közgyűlés ezirányú döntését követően már meg tudja 
indítani érdemi tevékenységét. 
 
2. Az Elnökség felhívja a Társaság főtitkárát, hogy a soron következő Közgyűlésre készítse elő a 
Közgyűlés Ügyrendjének módosítását a következő elvek alapján: 

- a tagozatok tisztségviselői/vezetői legyenek a Társaság tagjai, egyebekben a tagozatok tevékenységében 
mások is részt vehessenek, 
 - a tagozatok tevékenységét az erre kijelölt elnökségi tag felügyelje, 
- a tagozatok rendszeres időközönként (félévente) beszámolásra kötelezettek legyenek az Elnökségnek. 

 

 
Nem 

Hatályon kívül 
helyezte a 

13/2013. (V. 27.) 
Eln. határozat 

 

 
7/2012. (XI. 12.) Eln. határozat 

 
a Szent-Györgyi Érem 2012. évi 

odaítéléséről 
 

(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
 

 
Az Elnökség a 2012. évben a Szent-Györgyi Érmet Törőcsik Mari színművésznőnek ítéli oda. 
 

 
Igen 

 
 



 
8/2012. (XI. 12.) Eln. határozat 

 
a Russzkij Mir Alapítványhoz 

benyújtandó pályázatról 
 

(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
 

 
1. Az Elnökség jóváhagyja a Russzkij Mir Alapítványhoz (Moszkva) benyújtandó pályázatot. 
 
2. Az Elnökség felkéri Tamás Istvánt, a Társaság tagját, hogy koordinálja a pályázat lebonyolításával 
kapcsolatos teendőket. 
 

 
Igen 

 
 
 


