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ELŐTERJESZTÉS

a Társaság tiszteletbeli elnökéről

A  határozati  javaslat  elfogadásához  az 
Alapszabály V/B. Cikk (2) bekezdése alapján 
a  jelenlévő,  szavazati  joggal  rendelkező 
tagok  kétharmadának igenlő  szavazata 
szükséges. 

Tisztelt Közgyűlés!

A Társaság  elnöke  lemondására  irányuló  szándékának  bejelentését  követően  az  Elnökség 
megvitatta, hogy a Társaság működésének új szakaszát illetően milyen szervezeti megoldást 
javasoljon  a  Közgyűlésnek.  Figyelemmel  a  jelölési  időszakban  a  Társaság  tagjai  által 
megfogalmazott véleményekre, az Elnökség úgy döntött, azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy 
a  soron  kívüli  tisztújítással  egyidejűleg  a  Társaság  számára  határozzon  meg  új  belső 
munkamegosztási rendet. Az Elnökség erre irányuló részletes javaslatát az Alapszabály és a 
Közgyűlés Ügyrendje módosítására vonatkozó előterjesztések tartalmazzák.

Az Elnökség által javasolt új modell lényege, hogy az eddigi gyakorlathoz képest csökkentett 
létszámú  Elnökség  feladatorientált  munkaszervként  és  a  Társaság  ügyvezetéseként 
gondoskodik  a  Társaság  törvényes  működéséről,  gazdálkodásáról,  ügyviteléről, 
programjainak  szervezéséről,  míg  a  távlatos  célok  meghatározásában  és  a  Társaság  külső 
megjelenítésében  – átalakított  érdemi  feladatkörrel  –  egy,  a  magyar-orosz kapcsolatokban 
elismert, komoly eredményekkel és életúttal rendelkező tiszteletbeli elnök működne, aki – az 
ügyvezetésben történő részvételtől mentesítve – teljes egészében koncentrálhatna a nem kevés 
munkát igénylő képviseleti tevékenységre.

Az  Elnökség  tiszteletbeli  elnöknek  –  figyelemmel  a  tagság  véleményére  –  Prof.  dr.  
Nanovfszky  Györgyöt,  hazánk  volt  moszkvai  nagykövetét,  egyetemi  tanárt,  a  Finnugor 
Világkongresszus  alelnökét,  a  Magyarországi  Eszperantó  Szövetség  tiszteletbeli  elnökét 
javasolja.  Dr. Nanovfszky Györgyöt  munkássága,  a magyar-orosz kapcsolatokban betöltött 
szerepe,  aktivitása  és  ebből  fakadó  elismertsége  egyaránt  alkalmassá  teszik  arra,  hogy 
eredményesen megjelenítse a Társaságot és népszerűsítse a Társaság által fontosnak tartott 
értékeket és az itt végzett tevékenységet. Az Elnökség megbízásából lefolytatott konzultáció 
során dr. Nanovfszky György jelezte, hogy vállalja a tiszteletbeli elnöki funkciót.

Mindezek  alapján  javasoljuk  a  Közgyűlésnek,  hogy fogadja  el  a  mellékletben  bemutatott 
határozati javaslatot.

Budapest, 2015. április

Vass Lajos s.k. Gémesi Ferenc s.k.
általános alelnök főtitkár
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Melléklet a Társaság tiszteletbeli elnökéről szóló előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2015. (IV. 25.) KGY határozat

a Társaság tiszteletbeli elnökéről

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében 
– az Alapszabály V/B. Cikk (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint eljárva – 

dr. Nanovfszky Györgyöt 

a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság tiszteletbeli elnöki címével felruházza.

2. Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.
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