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ELŐTERJESZTÉS

az Elnökség 2014. évi működéséről és a Társaság 2014. évi tevékenységéről

A  határozati  javaslat  elfogadásához  az 
Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a 
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező  tagok 
egyszerű szótöbbsége szükséges. 

Tisztelt Közgyűlés!

Az  Alapszabály  IV.  Cikk  (2)  bekezdés  i) pontja  alapján  a  Közgyűlés  kizárólagos 
hatáskörébe tartozik a beszámoló elfogadása az Elnökség működéséről és a Társaság 
tevékenységéről.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról  szóló  2011. évi CLXXV. törvény 29.§ (3) bekezdése  előírja,  hogy  a civil 
szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A 
2014.  évi  közhasznúsági  mellékletet  a  2014.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló 
beszámoló tartalmazza.

A  jelen  előterjesztéssel  benyújtott  beszámolóból  és  a  közhasznúsági  mellékletből 
megállapítható,  hogy  a Társaság 2014-ben is eleget tett a közhasznú jogállásra vonatkozó 
jogszabályi feltételeknek, így közhasznú státusza továbbra is fennáll.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2015. március 

Szvák Gyula s.k.
elnök
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BESZÁMOLÓ

A MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A  Fővárosi  Törvényszék  11.  Pk.61.047/1989/13.  számú,  2012.  április  10-i  keltezésű 
végzésével  a  Magyar-Orosz  Művelődési  és  Baráti  Társaság  közhasznú  szervezetté 
minősítette,  figyelemmel  arra,  hogy közhasznú  tevékenységet  folytat,  működési  szabályai 
pedig megfelelnek a közhasznúságra vonatkozó előírásoknak. A Társaság a 2014. évben is 
folytatta közhasznú tevékenységét.

A Társaság Alapszabály szerinti  célja: a magyar  és az orosz nép közötti  barátság ápolása, 
elmélyítése, a két ország társadalmi,  kulturális,  gazdasági és sport kapcsolatainak, mindkét 
ország érdekeit szolgáló fenntartása, ápolása.

A Társaság által végzett közhasznú tevékenységek:
 tudományos tevékenység, kutatás,
 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 kulturális tevékenység,
 kulturális örökség megóvása.

A Társaság közhasznú tevékenységét a következő konkrét programok, tevékenységek révén 
valósítja meg:

 tudományos  és  művelődési  tevékenység  folytatása  és  támogatása,  kulturális, 
tudományos  és  ismeretterjesztő  előadások,  vitafórumok,  irodalmi,  zenés-irodalmi 
rendezvények,  koncertek  szervezése,  rendszeres  klubfoglalkozások  tartása, 
tudományos  kutatások szervezése  és azok eredményének  a nyilvánossággal  történő 
megismertetése,

 nemzetközi fesztivál táborok, nyelvi táborok szervezése, szakmai és baráti találkozók, 
kerekasztal-beszélgetések, vitafórumok rendezése,

 kiállítások, konferenciák rendezése, 
 a más államokban hasonló célokkal működő szervezetekkel kapcsolatok kiépítése és 

fenntartása, ezzel a társadalomközi kapcsolatok erősítése.

I. AZ ELNÖKSÉG 2014. ÉVI MŰKÖDÉSE

A) A testületi működéssel összefüggő információk

Az Elnökség tagjainak feladatkörében 2014-ben az új összetételű Elnökség 2013. október 
21-ei  alakuló  ülésén  jóváhagyott  feladatmegosztáshoz  (az  Elnökség  Ügyrendjének 
módosításáról  szóló  28/2013.  (X.  21.)  Eln.  határozat)  képest  nem  történt  változás.  A 
feladatmegosztást  a  beszámoló  melléklete tartalmazza.  Az Elnökség  2014-ben  az 
Alapszabályban  előírt  negyedévenkénti  ülésezési  kötelezettséget meghaladóan,  hat 
alkalommal  tartott  ülést,  és  ezeken  összességében  34  határozatot  hozott.  Az  ülésekre 
vonatkozó statisztikai összesítést a következő táblázat tartalmazza.
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Az Elnökség ülésének időpontja Az ülésen 
megtárgyalt 

napirendek száma*
meghozott érdemi 
döntések száma

2014. január 28. 3 (4) 3

2014. február 24. 4 (1) 5

2014. március 10. 3 (1) 3

2014. április 14. 3 (3) 2

2014. október 7. 4 (1) 3

2014. december 15. 3 (2) 1

Ülések száma összesen: Megtárgyalt 
napirendek száma 

összesen:

Meghozott érdemi 
döntések száma 

összesen:
6 20 (12) 17

* Zárójelben a Különfélék napirendi pont alatt megtárgyalt kérdések száma.

Az Elnökség által  tárgyalt napirendek között – a Társaság programjaival és a Közgyűlés 
ülésének előkészítésével összefüggő témakörök mellett – hangsúlyosan szerepeltek a tagsági 
jogviszonnyal  és  a  tagdíjjal,  a  Társaság  adminisztratív  működésével  és  gazdálkodásával 
vonatkozásaival  összefüggő  kérdések.  Az  Elnökség  megtárgyalta  és  elfogadta  az  ifjúsági 
tagozat  működéséről  szóló  beszámolót.  A  Különfélék  napirendi  pont  alatt  került  sor  a 
Társaság működésével kapcsolatos egyes kérdésekről folytatott konzultációra, bejelentésekre, 
közös  álláspont  kialakítására,  illetve  feladat  meghatározására,  amelyek  az  adott  ülésre 
kiküldött napirendhez képest időközben aktuálissá váltak. 

A  2014.  év  meghatározó  feladata  volt  a  Társaság  megalakulása  70.  évfordulójának 
megünneplésének  előkészítése.  Ennek  keretében  az  Elnökség  10/2014.  (IV.  14.)  Eln. 
határozatával pályázatot írt ki még nem publikált, tudományos igényű tanulmány megírására 
a  magyar-szovjet  (magyar-orosz)  kulturális  és társadalmi  kapcsolatok  1945 utáni  története 
témakörben,  továbbá  15/2014.  (XII.  15.)  Eln.  határozatával  elnökségi  munkacsoportot 
hozott  létre,  amely  javaslatot  tesz  az  évfordulós  rendezvényekre  és  összehangolja  azok 
megvalósítását.  Az  Elnökség  ülésein  a  kérdés  kapcsán  folytatott  konzultációk  során 
megvitatásra  került  a  rendezvényekhez  megnyerhető  támogatók  (Magyar  Kereskedelmi  és 
Iparkamara,  Budapesti  Kereskedelmi  és  Iparkamara,  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma) 
körének feltérképezése és a velük történő kapcsolatfelvétel kérdése.

A  Közgyűlés 2014. március 23-ai ülését előkészítendő az Elnökség – a már megszokott 
rendben – elfogadta a jogszabályban és az Alapszabályban előírt beszámolókat, a költségvetés 
teljesítéséről szóló beszámolót és a 2015. évi költségvetés megállapítására irányuló javaslatot, 
amelyeket a Közgyűlés elfogadott. 

B) Az Elnökség működésének szabályozottsága

Az Elnökség 2013. évvel összevetve változatlan szabályozottsági keretek között működött, 
2014-ben nem módosította 1/2012. (X. 8.) Eln. határozattal elfogadott ügyrendjét. 

Az  Elnökség  2014-ben egy  munkacsoportot  hozott  létre 15/2014.  (XII.  15.)  Eln. 
határozatával  a  Társaság  megalakulása  70.  évfordulójának  megünneplésének 
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előkészítésével  összefüggő  tevékenységre.  A  munkacsoport  Rózsa  István szervezési 
alelnökből,  Kéri József kulturális alelnökből és  Sebestyén Imre elnökségi tagból áll, akik a 
munkacsoport  tevékenységébe  a  Társaság  más  tagját,  illetve  további  személyeket  is 
bevonhatnak.

Az Ellenőrző Bizottság elnöke – a 2014. március 23-ai Közgyűlésen hozzá érkezett  jelzés 
alapján  –  megvizsgálta  a  hivatalos  postai  küldemények  átvételéhez  szükséges 
meghatalmazás  ügyét és  arról  tájékoztatta  az  Elnökséget,  hogy  megállapításai  szerint  a 
meghatalmazás  rendelkezésre  áll,  és  a  gyakorlat  is  azt  bizonyítja,  hogy  a  küldemények 
átvétele rendben történik.

C) A tagsági jogviszonnyal összefüggésben hozott döntések

Az Elnökség  a tagsági jogviszonnyal összefüggő feladatkörében 2014-ben 8 rendes tagot 
vett  fel  a  Társaságba,  tiszteletbeli  tag  megválasztására  ugyanakkor  nem  tett  javaslatot. 
Egyidejűleg 18 főnek szűnt meg a tagsági jogviszonya, amire vonatkozó részletes adatokat a 
következő táblázat tartalmazza.

Tagsági jogviszony megszűnésének az Alapszabályban 
meghatározott esetei 

Érintett személyek 
száma

(fő)
- tag halálával 2
- tag kilépésével 2
- kizárással 0
- törléssel, amennyiben tagdíjfizetési kötelezettségének a tag – felszólítás 
ellenére – nem tesz eleget

14

Az Elnökség 2014-ben is több alkalommal foglalkozott a tagság stabilizálásával összefüggő 
kérdésekkel. Az Elnökség megkereste azokat a tagokat, akik huzamosabb ideje nem vesznek 
részt  a  Társaság  rendezvényein,  illetve  azokat,  akiknek  tagdíj-elmaradásuk  van.  Az 
Alapszabály előírásainak megfelelően az Elnökség 26/2013. (X. 7.) Eln. határozatával döntött 
a  tagdíjelmaradás  rendezésével  kapcsolatos  eljárás  megindításáról.  A  2013.  október  9-ei 
dátumú  (elektronikus  és  papíralapú)  levelek  október  utolsó  napjáig  minden  érintettnek 
kézbesítésre kerültek. A folyamat lezárásaként került sor 2014 februárjában a jelzett 14 fő 
tagsági  jogviszonyának  törléssel  történő  megszüntetésére.  Egyébiránt  a  tagdíjbefizetések 
gördülékenyebbé tétele érdekében a Társaság továbbra is biztosítja, hogy a tagdíjakat banki 
átutalással,  az egyes  rendezvények során készpénzes befizetéssel,  illetve készpénz-átutalási 
megbízással (ún. sárga csekk) is rendezni lehessen. 

D) A Közgyűlés határozatainak végrehajtása

Az  Elnökség,  illetve  a  Társaság  tisztségviselői  a  2014.  március  29-én  megtartott 
Közgyűlésen hozott határozatokban előírt feladatokat végrehajtották, így megtörtént az 
éves  beszámoló  letétbe  helyezése  és  közzététele  (1/2014.  (III.  29.)  KGY  határozat),  az 
Elnökség a 2/2014. (III. 29.) KGY határozatban megállapított költségvetés alapján, a tagdíjra 
vonatkozó 4/2014. (III. 29.) KGY határozatot végrehajtva szervezte a Társaság tevékenységét. 
(A Társaság 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az Elnökség külön előterjesztésben  
számol be a Közgyűlésnek.)
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Az Elnökség  a  Közgyűlés  13/2013.  (IX.  28.)  KGY határozata  alapján  több  alkalommal 
foglalkozott  az  Alapszabály  –  és  azzal  összefüggésben  a  Közgyűlés  Ügyrendje  – 
módosításának  kérdésével.  A  módosítások  terjedelmére  és  időigényére  tekintettel  az 
Elnökség azt kezdeményezte a Közgyűlésnél, hogy – módosítva a korábban hozott döntését – 
az  Alapszabály  felülvizsgálatának  határidejéül  2015.  december  31-ét  állapítsa  meg.  A 
Közgyűlés – a javaslatot elfogadva – 5/2014. (III. 29.) KGY határozatával módosította az 
Alapszabály  felülvizsgálatáról  szóló  13/2013.  (IX.  28.)  KGY  határozatot,  és  2015. 
december  31-ig  adott  határidőt  a  módosításoknak  a  Közgyűlés  elé  terjesztésére.  Az 
elvégzett  munka eredményeképpen  –  az  Elnökség  2015.  évi  döntései  alapján  –  került 
benyújtásra  a  Közgyűlésnek  a  2015.  évi  beszámoló  és  tisztújító  Közgyűlésen  az 
Alapszabály, valamint a Közgyűlés Ügyrendjének módosítására vonatkozó előterjesztés. 

Az Alapszabály és a Közgyűlés Ügyrendjének módosításának elfogadásával, valamint a 
Szent-Györgyi  Albert  Alapítvány  Alapító  Okiratának  módosításával  (ld.  I.  fejezet  E) 
pont)  lezárul az a több mint hároméves folyamat, amelynek célja a Társaság és az általa 
alapított  alapítvány  működési  szabályozottságának  megújítása,  a  megváltozott  jogszabályi 
előírásoknak  (Civil  tv.  és  új  Ptk.)  és  ennek  keretében  a  közhasznú  státusznak  megfelelő 
működési és szervezeti rend kialakítása volt.

E) Egyéb tevékenységek

─ külső kapcsolatok

Ahogyan azt a 2013. évről benyújtott beszámolóban már jelezte az Elnökség azt az azóta 
már tapasztalat  úton is alátámasztott tényt, a Nemzetek Háza (és így a Társaság) új 
székhelyének  adottságai  szükségessé  teszik  a  Társaság  nagyobb  (50-70  fős) 
rendezvényeihez külső helyszín biztosítását. Külön erőfeszítést igényel, hogy a Bajza utcai 
ingatlanon  kívüli  rendezvényi  helyszín  használata  ne  jelentsen  anyagi  többletterhet  a 
Társaságnak. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy további intézkedésekre van szükség a 
civil szervezeti működéshez szükséges feltételek (a dokumentumok nyilvánosságát lehetővé 
tevő  felület,  telefonos  elérhetőség  stb.)  zavartalan  biztosításához  is.  A  Társaság  korábbi 
döntései alapján változatlanul képviselendő álláspont a Nemzetek Háza vonatkozásában, hogy 
a szervezet mutasson be legalább középtávú stratégiát a jövőbeni működésre.

A  budapesti  Orosz Tudományos és  Kulturális  Központ  (OKK) és  a Társaság között 
2013.  október  30-án  aláírt  együttműködési  megállapodás  alapján  folyamatos  az 
Elnökség részéről a közös munka és a konzultáció az OKK-val. Ennek részeként kerül sor 
a Társaság és az OKK által szervezett rendezvények népszerűsítésére, egymás programjainak 
megismertetésére (a Társaság tagja megkapják az OKK havai programfüzetét és az felkerül a 
Társaság  honlapjára  is),  részvételre  a  közös  programok  előkészítésében  és  szervezésében, 
egymás rendezvényeinek látogatottságának javítására, továbbá az érdeklődésre számot tartó 
információk kölcsönös cseréje a Társaság és az OKK között.

Folyamatos  a  kapcsolat  az  ELTE  BTK  Ruszisztikai  Központjával,  amelynek 
rendezvényeire  a  Társaság  tagjai  meghívást  kapnak.  A  2014.  évi  programok  közül 
kiemelkedtek az Ukrajna kapcsán szervezett kerekasztal-beszélgetés és szakmai vita, amely 
komoly  érdeklődést  váltott  ki  a  Társaság  tagjai  részéről,  valamint  "Az  antiszemitizmus 
történelmi formái  és a Holokauszt Oroszország és a Szovjetunió területein" címmel 2014. 
március  24-25-én  megrendezett  nemzetközi  konferencia,  az  V.  Ruszisztikai  Napok  2014. 
május 6-8. között, a fiatal ruszisták I. nemzetközi tudományos konferenciája 2014. május 19-
20-án és a Kutatók éjszakája a Ruszisztikai Központban 2014. szeptember 26-án.
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─ díjak és elismerések

Az  Elnökség  az  Alapszabály  szerint  a  Közgyűlés  által  meghatározott  rendben  dönt  a 
Társaság elismeréseinek odaítéléséről. A  Szent-Györgyi Érem alapításáról szóló 7/2012. 
(II.  4.)  KGY határozat  4.  pontjában foglalt  feladatkörében  eljárva 2014-ben az  elismerést 
Jevgenyij Nyesztyerenko orosz énekesnek adta át a művész Operaházban tartott budapesti 
fellépésének keretében.
Az Elnökség – a Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapításáról szóló 10/2013. (III. 23.) KGY 
határozat 4. pontja alapján – dönt a Szent-Györgyi Albert Díszoklevél adományozásáról. 
Az Elnökség 2014-ben a díszoklevél adományozásáról nem hozott döntést.

E) A Szent-Györgyi Albert Alapítvány tevékenysége

Az Alapszabály IX. Cikk (3) bekezdésének rendelkezése szerint az Elnökség a Szent-Györgyi 
Albert Alapítvány tevékenységéről az alapítvány kuratóriumától kapott tájékoztatót is beépíti 
éves beszámolójába.

A Társaság  jogelődje  1989.  október  12-én  határozott  a  Szent-Györgyi  Albert  Alapítvány 
létrehozásáról, melyet a Fővárosi Bíróság 1355/1989. számon nyilvántartásba vett, és 1990. 
június 1-jén, 290-es sorszámon bejegyzéséről határozott. Az Alapítvány kuratóriuma 2014-
ben változatlan összetételben (elnök:  Fehér József, tagok:  Salga Ilona Erzsébet ügyvezető  
titkár, Farkas Bertalan, Miskei Mihály, Parizán Ildikó) folytatta tevékenységét. 

Az Alapítvány 2014. december 31-én 3.217 ezer Ft (ebből: 3.107 ezer Ft bankszámlán  és  
110 ezer Ft házipénztárban) pénzösszeggel rendelkezett, ami alapvetően megegyezik a 2013.  
év végi összeggel. A fenntartási és működtetési költségek (negyedéves számlavezetési díjak,  
mérlegbeszámoló készítésének költsége, könyvelés, Nemzetek Háza tagdíj, minimális mértékű  
ügyviteli  költség) kiegyenlítése és a rendkívül  kismértékű tárgyévi  és a megelőző évekbeli  
kamatokból  származó  1.959 Ft  kamatmaradvány mellett  sikerült  az  alaptőkét  megőrizni,  
azonban pályázati kiírásra és kifizetésre nem kerülhetett sor. 

2014. évben az Alapítvány 3 kuratóriumi ülést tartott, melyeken csak az aktuális helyzetet és  
a távlati célokkal kapcsolatos próbálkozásokat volt módja áttekintenie a kuratóriumnak. Az 
Alapítvány legfontosabb feladata a jövőben is az alaptőke lehetőség szerinti  nagyobb 
mérvű emelése, ami lehetővé teheti szerény mértékű pályázat kiírását.

A  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  hatálybalépésével  összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 11. §  (1) 
bekezdése  szerint  a  Ptk.  hatálybalépésekor  nyilvántartásba  bejegyzett  alapítvány  a  Ptk. 
hatálybalépését  követ  ő els  létesít  okirat  módosítással  egyidej leg  köteles  a  létesítő ő ű ő 
okiratának  mindazon  rendelkezését  felülvizsgálni  és  szükség  szerint  módosítani, 
amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. 

Az Alapítvány székhelyének megváltozását  az Alapítvány Alapító Okiratán át kellett 
vezetni, ami egyidejűleg az Alapító Okirat egészének felülvizsgálatát is szükségessé tette. 
Mindezek fényében 2014 végére elkészült  a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Alapító 
Okiratának módosítására vonatkozó javaslat, amelyet az Elnökség két olvasatban, 2015. 
január 26-ai és február 23-ai ülésén tárgyalt meg és fogadott el. A módosítás kizárólag az 
új Ptk. előírásaiból fakadó módosításokat vezeti át és nem jelent sem belső szervezeti, sem 
érdemi működési módosulást az Alapítvány tekintetében, ugyanis a legutóbbi alapítóokirat-
módosítás óta eltelt időszak tapasztalatai nem indokoltak ilyen jellegű átalakítást.
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II. A TÁRSASÁG 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A) A Társaság programjai

Időpont Esemény
2014. 

január
30.

„Moszkvából  jelentették” -  korábban  Moszkvában  dolgozó  magyar  tudósítók 
kerekasztal-beszélgetése Farkas  József  György,  Kulcsár  István,  M. 
Lengyel  László,  és  Somfai  Péter  közreműködésével.  A  MÚOSZ 
külpolitikai  szakosztálya  közreműködésével  megrendezett,  nagy 
érdeklődéssel kísért fórumon a Társaság tagjai mellett a közönség körében 
jelen volt számos meghatározó újságíró, így Léderer Pál, Horváth Péter, 
Izbéki Gábor, Dunai Péter, Flesch István, Baracs Dénes és Hajdók Lajos,  
valamint Borisz Sesztakov, a TASZSZ korábbi budapesti tudósítója.

2014. 
február 

20.

„Emberi  sorsok  a  20.  században  (magyar  hadifoglyok  és  emigránsok  a  
Szovjetunióban a két világháború között)” című könyv bemutatója. Petrák Katalin 
történész  könyvének  bemutatójára  a  szerző  részvételével  került  sor  a  Nemzetek 
Házában.  A kötetet  Krausz Tamás  egyetemi  tanár,  a Társaság Elnökségének tagja  
mutatta be.

2014. 
március 

6.

A Társaság hagyományos nőnapi rendezvénye, amelyen a Budapest Ragtime Band 
zenészei  léptek  fel.  Az  esten Sebestyén  Imre elnökségi  tag  köszöntötte  a  Társaság 
ünnepelt tagjait.

2014. 
március 

29.

Közgyűlést  tartott  a  Társaság,  amelyen a  tagság  elfogadta  az  Elnökség  és  az 
Ellenőrző  Bizottság  2013.  évi  beszámolóját  és  a  költségvetés  teljesítéséről  szóló 
előterjesztést, valamint döntött a 2014. évi költségvetésről.

2014. 
április 

17.

„Oroszország-Ukrajna-Krím” címmel  került  sor  kerekasztal-beszélgetésre  a 
Nemzetek Házában Gyóni Gábor, Krausz Tamás, Mitrovits Miklós történészek 
részvételével. A vitavezető Krausz Tamás bevezetőként a főbb Ukrajna-narratívákat 
ismertette. Gyóni Gábor az ukrajnai válság főbb okait  és kimenetelének értékelését 
adta elő. Mitrovits Miklós az ukrán nemzettudat történetét és hagyományait foglalta 
össze. A bevezető előadások után élénk, különböző véleményeket megfogalmazó, de 
konstruktív disputa alakult ki a jelen lévő közönség részvételével az ukrajnai válság 
természetéről.

2014.
május

22.

„Kortársunk  Solohov”  előadás.  Natalja  Dmitrijevna  Kotovcsihina  professzor 
asszony,  a  filológiai  tudományok  doktora,  a  Moszkvai  Solohov  Humán  Egyetem 
filológiai  karának  dékánja  tartott  előadást  a  XX.  századi  orosz  irodalom  egyik 
kiemelkedő  alakjáról.  Az  előadó  szakterülete  a  XX.  századi  orosz  irodalom,  a 
műfajelmélet  -  és  történet.  Számos  tanulmány és  monográfia  és  szerzője  Solohov, 
Ahmatova, Olga Bergholc, Tvardovszkij és mások műveiről.

2014.
június

26.

A Kreml árnyékában. Tanulmányok Magyarország és a Szovjetunió kapcsolatainak  
történetéhez, 1944-1990. című könyv bemutatója. A rendezvényen Baráth Magdolna 
történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának osztályvezetője, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Történeti Intézetének címzetes docense mutatja be 
könyvét és tart ennek kapcsán előadást a Társaság 1945-1956 közötti történetéről.

2014. 
október

6.

Két  tűz  között:  Ukrajna  című vita. A vita  résztvevői:  Krausz  Tamás  és  Sz.  Bíró 
Zoltán történészek. Vitavezető: Gyóni Gábor, a Társaság Elnökségének tagja. (Közös 
rendezvény az ELTE BTK Ruszisztikai Központjával.)

2014. 
november 

8.

A Társaság kitüntetése, a Szent-Györgyi Érem átadása Jevgenyij Nyesztyerenko 
orosz énekesnek. A világhírű énekes a budapesti Operaház Székely Bertalan termében 
tartott  dalestjén  vette  át  a  Társaság  kitüntetését. Az  Érmet  és  az  oklevelet  Szvák 
Gyula  elnök  adta  át,  beszédében  az  elismerés  és  a  köszönet  hangján  szólt  
Jevgenyij  Nyesztyerenko  sokrétű,  Magyarország  és  Oroszország  barátságát  is 
erősítő művészi tevékenységéről.  Jevgenyij Jevgenyjevics Nyesztyerenko meghatott 
szavakkal  mondott  köszönetet  a  Társaság  elnökének  és  jelen  lévő  tagjainak  a 
kitüntetésért. 
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2014. 
november 

20.

Találkozó M. Nagy Miklóssal, az Európa Könyvkiadó igazgatójával.  A találkozó 
keretében  a  Társaság  tagjai  vendégükkel  beszélgettek  a  volt  szovjet  ösztöndíjasok 
életéről,  és  a  Szovjetunióban  végzett  műfordító  és  kritikus  M.  Nagy 
Miklós nemrégiben megjelent, egyetemi éveire is visszatekintő „Ha nem is egy bomba  
nő” című alkotásáról.

2014. 
december 

13.

Évzáró  rendezvény. A  Szudaruski orosz  asszonykórus  ismert  orosz  népdalokat, 
dalokat és románcokat adott elő.

B) A Társaság tagozatainak és belső önszerveződéseinek tevékenysége

Az Ifjúsági Tagozatban folyó tevékenységen túlmenően az egykori Szovjetunióban, illetve 
Oroszországban tanulmányokat folytatott érdeklődők számára létrehozott Ösztöndíjas Klub, 
illetve  a  „Rosszijanka”  Klub által  szervezett  rendezvények  alkalmat  teremtettek  olyan 
személyek bevonására is, akik jelenleg nem tagjai a Társaságnak.

C) Együttműködés a magyarországi orosz képviseletekkel, a magyarországi orosz közösség  
szervezeteivel

Elmélyült  és  folyamatos  az  együttműködés  a  budapesti  Orosz  Kulturális  Központtal, 
amelyről  a  közös  rendezvények,  illetve  az  egymás  rendezvényein  történő  részvétel  is 
tanúskodik. Folyamatos figyelemben részesülnek a Társaság rendezvényei a budapesti orosz 
nagykövetség részéről is.

Társaságunk tagjai hagyományosan részt vesznek a II. világháború befejeződése alkalmából 
rendezett koszorúzásokon a Szabadság téren és a Kerepesi úti temetőben, illetve meghívottjai 
a budapesti orosz nagykövetség különböző rendezvényeinek. 

Folyamatos a  kapcsolat a Magyarországon élő orosz közösség képviselőivel. A Társaság 
képviselteti magát az orosz honfitársak országos konferenciáin, illetve egyéb rendezvényeken, 
és szakmai-szervezési kérdésekben is rendszeres a párbeszéd.

Budapest, 2015. március 

* * *
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Melléklet  a  Magyar-Orosz  Művelődési  és  Baráti  Társaság  
2014. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámolóhoz 

Az Elnökség tagjainak feladatköre

Szvák Gyula elnök Alapszabály V/A. Cikk (5) bekezdés szerint

Vass Lajos általános alelnök
- Alapszabály V/A. Cikk (6) bekezdés szerint,
-  részvétel  a  stratégiai  döntések 
előkészítésében,
-  kapcsolattartás  hazai  társadalmi-közéleti 
szereplőkkel, intézményekkel,
- kapcsolattartás a sajtóval,
-  a  feladatkörébe  tartozó  kérdésekben 
kapcsolattartás  a  budapesti  Orosz  Kulturális 
Központtal,  valamint  az  OF  budapesti 
nagykövetségének illetékes munkatársaival;

Kéri József kulturális alelnök
- Alapszabály V/A. Cikk (6) bekezdés szerint,
-  részvétel  a  stratégiai  döntések 
előkészítésében,
- javaslattétel a Társaság kulturális programjaira, 
részvétel  azok  kidolgozásában  és 
megvalósításában,
- kapcsolattartás hazai és oroszországi kulturális 
intézményekkel, szervezetekkel,
-  a  feladatkörébe  tartozó  kérdésekben 
kapcsolattartás  a  budapesti  Orosz  Kulturális 
Központtal,  valamint  az  OF  budapesti 
nagykövetségének illetékes munkatársaival;

Rózsa István szervezési alelnök
- Alapszabály V/A. Cikk (6) bekezdés szerint,
-  részvétel  a  stratégiai  döntések 
előkészítésében,
- javaslattétel  a Társaság társadalmi-szervezeti 
programjaira, részvétel azok kidolgozásában és 
megvalósításában,
- kapcsolattartás a Nemzetek Háza egyesülettel,
-  a  feladatkörébe  tartozó  kérdésekben 
kapcsolattartás  a  budapesti  Orosz  Kulturális 
Központtal,  valamint  az  OF  budapesti 
nagykövetségének illetékes munkatársaival.

Gémesi Ferenc főtitkár Alapszabály V/A. Cikk (8) bekezdés szerint

Gyóni Gábor elnökségi tag -  ellátja  a  Társaság  honlapjával  kapcsolatos 
feladatokat;

Krausz Tamás elnökségi tag -  kapcsolatot  tart  oroszországi  tudományos, 
közéleti szereplőkkel;

Kecskeméti Gábor elnökségi tag - ellátja az Ifjúsági Tagozat elnöki feladatait,
-  közreműködik  a  hazai  orosz  szervezetekkel 
történő kapcsolattartásban;

Sebestyén Imre elnökségi tag -  közreműködik  a  főtitkárnak  a  Társaság 
működésével  és  a  szabályozások 
kidolgozásával  kapcsolatos  teendőinek 
ellátásában.
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HATÁROZAT

…/2015. (IV. 25.) KGY határozat

a Társaság 2014. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

A Közgyűlés 

1. az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az 
Elnökség 2014. évi működését és a Társaság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót;

2.  felhívja  a  Társaság  elnökét  és  főtitkárát,  hogy  –  a  jogszabályok  és  az  Alapszabály 
előírásainak  megfelelően  –  gondoskodjanak  a  beszámoló  letétbe  helyezéséről  és 
közzétételéről.
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