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ELŐTERJESZTÉS 

 
az Elnökség 2013. évi működéséről és a Társaság 2013. 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 
2013. évi közhasznúsági mellékletet a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámoló tartalmazza. 
 
A jelen előterjesztéssel benyújtott beszámolóból és a közhasznúsági mellékletből 
megállapítható, hogy a Társaság 2013-ban 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, 2014. március 10. 
 

 
Szvák Gyula s.k. 
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BESZÁMOLÓ 
 

A MAGYAR -OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG 2013. 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 közhasznúvá nyilvánításról 
szóló határozat 2012. május 8-án emelkedett jogerőre. A Társaság a 2013. 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 2013. ÉVI M ŰKÖDÉSE 
 

A) A testületi működéssel összefüggő információk 
 

Az Elnökség működésének keretfeltételeit alapvetően meghatározta, hogy a testület 
megbízatása 2013. október 15-ével lejárt, és a Közgyűlés 2013. szeptember 28-ai ülésén 
megválasztotta a Társaság új összetételű Elnökségét. A tisztújítás során a kilenctagú testületbe 
a tagság három új tagot választott, a három alelnöki tisztség közül kettőben (általános és 
szervezési) történt változás. Az Elnökség tagjai közötti feladatmegosztást a beszámoló 
melléklete tartalmazza. 
 



1. NAPIRENDI PONT 

 

 4 

A Társaság Elnöksége 2013-ban az Alapszabályban előírt negyedévenkénti ülésezési 
kötelezettséget meghaladóan, tíz alkalommal tartott ülést, és ezeken összességében 34 
határozatot hozott. A lejáró mandátumú Elnökség 2013. október 7-én tartotta utolsó ülését, 
míg az új összetételű testület 2013. október 21-én ült össze első alkalommal. Az ülésekre 
vonatkozó statisztikai összesítést a következő táblázat tartalmazza. 
 

Az ülésen  Az Elnökség ülésének időpontja 

megtárgyalt napirendek 
száma* 

meghozott érdemi 
döntések száma 

2013. január 14. 4 (6) 3 
 

2013. február 4. 4 (2) 3 
 

2013. március 4. 3 (3) 4 
 

2013. május 27. 5 (3) 4 
 

2013. július 1. 3 (7) 7 
 

2013. augusztus 26. 4 (5) 4 
 

2013. szeptember 9. 3 (7) 5 
 

2013. október 7. 3 (2) 3 
 

2013. október 21. 4 (5) 5 
 

2013. november 18. 2 (2) 2 

 

Ülések száma összesen: Megtárgyalt napirendek 
száma összesen: 

Meghozott érdemi 
döntések száma 

összesen: 

10 35 (42) 40 

 

* Zárójelben a Különfélék napirendi pont alatt megtárgyalt kérdések száma. 
 
Az Elnökség által tárgyalt napirendek között – a Társaság programjaival és a Közgyűlés 
ülésének előkészítésével összefüggő kérdések mellett – hangsúlyosan szerepeltek a tagsági 
jogviszonnyal és a tagdíjjal, a Társaság működésének adminisztratív vonatkozásaival, 
valamint a Nemzetek Háza székhelyváltásával kapcsolatos, illetve egyes tematikus 
tevékenységek. Az Elnökség három olvasatban tárgyalta a Szent-Györgyi Albert Alapítvány 
alapító okiratának módosítását és kijelölte a kuratórium új elnökét és kuratóriumi tagját. Az 
Elnökség döntött az ifjúsági tagozat létrehozásának előkészítéséről, amellyel kapcsolatos 
előterjesztést az Elnökség a Közgyűlésnek benyújtotta. Az Elnökség több ülésén tárgyalta az 
Ellenőrző Bizottságnak a Társaság és az Elnökség működése kapcsán tett megállapításait, 
javaslatait, illetve állást foglalt az EB ügyrendje és az Alapszabály összhangjával 
kapcsolatban is. 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 2013. év egyik fontos célkitűzése volt a külső 
kommunikáció csatornáinak attraktívabbá tétele. Ennek részeként teljes körűen megújult 
a Társaság honlapja és elindult Facebook oldala. 
 
A Közgyűlés üléseit előkészítendő az Elnökség – a benyújtandó beszámolók, jelentések 
mellett – javaslatot készített a Közgyűlés Ügyrendjének módosítására, amely – pontosítások 
mellett – megteremtette a tagozatok létrehozásának lehetőségét. Ezt követően a Közgyűlés 
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2013. március 23-ai ülésén – az Elnökség kezdeményezésére – létrehozta a Társaság ifjúsági 
tagozatát. Ugyanezen az ülésén a Közgyűlés belső elismerési formaként megalapította a 
Szent-Györgyi Albert Díszoklevelet.  
 
A Társaság Ifjúsági Tagozata Café Zsivágóban indította el rendezvényeit. A nem egészen 
egyéves működés során havonta került sor valamilyen eseményre (előadás, beszélgetés), 
amelyen az Elnökség is képviseltette magát. A tagozat aktivitása saját Facebook oldalán is 
követhetővé vált.  
 
Az Elnökség a Közgyűlés 13/2013. (IX. 28.) KGY határozata alapján megkezdte annak 
áttekintését, milyen módon és ütemezéssel kerüljön sor az Alapszabály módosítására, 
figyelemmel az új Ptk. és a kapcsolódó törvények 2014. március 15-ei hatálybalépésére is. 
 
B) Az Elnökség működésének szabályozottsága 
 

Az Elnökség 2013-ban két alkalommal módosította 1/2012. (X. 8.) Eln. határozattal 
elfogadott ügyrendjét. A 11/2013. (V. 27.) Eln. határozat pontosított egyes gazdálkodási 
szabályokat, és beépítette az ügyrendbe a Társaság pénzkezelési szabályzatát (Ügyrend 6. 
melléklete). A 28/2013. (X. 21.) Eln. határozat az Elnökség új összetételére és belső 
munkamegosztására figyelemmel módosította az Ügyrendnek az elnök helyettesítésére, az 
alelnökök és az elnökségi tagok feladatkörére és helyettesítésére, valamint a pénzgazdálkodási 
jogkörökre vonatkozó rendelkezéseit. A gazdálkodással kapcsolatos feladatkörében tett 
intézkedéseiről az Elnökség a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban 
számol be. 
 
A 2013. október 15-ével hivatalba lépett új Elnökség a 2012-ben létrehozott három eseti 
munkacsoportra vonatkozó döntéseket – figyelemmel a kitűzött feladatok elvégzésére – 
hatályon kívül helyezte, egyidejűleg felkérte a szervezési alelnököt, hogy tegyen javaslatot a 
szervezési tevékenység ellátásának intézményi mechanizmusára.  
 
C) A tagsági jogviszonnyal összefüggésben hozott döntések 
 

Az Elnökség a tagsági jogviszonnyal összefüggő feladatkörében 2013-ban 13 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 6 

- tag kilépésével 12 

- kizárással 0 

- törléssel, amennyiben tagdíjfizetési kötelezettségének a tag – felszólítás 

ellenére – nem tesz eleget 

0 

 
Az Elnökség 2013-ban számos alkalommal foglalkozott a tagság stabilizálásával összefüggő 
kérdésekkel, így különösen a tagnyilvántartás aktualizálásával és a tagdíjelmaradások 
rendezésével. Az Elnökség megkereste azokat a tagokat, akik huzamosabb ideje nem vesznek 
részt a Társaság rendezvényein, illetve azokat, akiknek tagdíj-elmaradásuk van. Ennek 
eredményeképpen 12 fő jelzett vissza, hogy egészségi állapotuk és más személyes okok miatt 
nem tudnak részt venni a Társaság munkájában, és kérték tagsági jogviszonyuk 
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megszüntetését. Az Alapszabály előírásainak megfelelően 2013 októberében az Elnökség 
elindította azon tagok törlési folyamatát, akik részéről nem érkezett visszajelzés tagságuk 
jövőjét illetően. 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) Egyéb tevékenységek 
 

Az Elnökség 2013-ban tovább folytatta a magyar-orosz társadalmi együttműködés 
erősítésére, az együttműködés intézményes kereteinek létrehozására irányuló tevékenységét. 
Az Orosz Állami Duma 2013. november 14-én megrendezett Nemzetközi Parlamenti 
Fórumán Szergej Nariskinnek, az orosz Állami Duma elnökének meghívására részt vett és 
előadást tartott Szvák Gyula, a Társaság elnöke, az ELTE BTK Ruszisztikai Központjának 
vezetője.  
 
Folytatódott az együttműködés erősítése a Ruszkij Mir Alapítvánnyal  és a 
Rosszotrudnyicsesztvoval (a Független Államok Közösségével kapcsolatos ügyekért, a 
külföldön élő honfitársakért és a nemzetközi humanitárius együttműködésért felelős 
szövetségi hivatal). A Ruszkij Mir Alapítványhoz 2013-ban benyújtott pályázatról a kiíró 
nem hozott döntés, de vele egyeztetett módon a tartalmilag változatlan pályázat 2014-re 
benyújtásra került. A projekt megvalósításának időtartama: 2014. július-2016. június. 
Pozitív döntés esetén támogatást kapna a Társaság ahhoz, hogy havi rendszerességgel 
kerülhessen sor előadásokra a pályázathoz kapcsolódó témákban. 
 
Hosszabb előkészítés után 2013. október 30-án a Nemzetek Házában került sor az 
együttműködési megállapodás aláírására a budapesti Orosz Tudományos és Kulturális 
Központ (OKK) és a Társaság (MOMBT) között.  
 
Az együttműködési megállapodás a két szervezet közti együttműködés alapjait fekteti le, és 
a következőkben határozza meg a közös cselekvés irányait: 

- a társadalmi kapcsolatok, a kultúra, a tudomány területén kifejtett tevékenység 
kölcsönös támogatása és összehangolása Magyarország és az Oroszországi Föderáció 
népei közötti kapcsolatok és barátság elmélyítése érdekében; 

- a MOMBT és az OKK által szervezett rendezvények népszerűsítése; 
- konstruktív részvétel a közös programok előkészítésében és szervezésében; 
- egymás rendezvényeinek látogatottságának javítása; 
- az érdeklődésre számot tartó információk kölcsönös cseréje a MOMBT és az OKK 

között. 
 
Nem maradt észrevétlen az orosz állami szervek és intézmények előtt a Társaság tagjainak 
tevékenysége. Ennek látványos megnyilvánulása, hogy Vlagyimir Putyin elnök Krausz 
Tamásnak és Bálint Józsefnek, akik munkásságukkal hozzájárultak Magyarország és 
Oroszország kapcsolatainak javításához és a negatív előítéletek ledöntéséhez, Barátság 
Érdemrendet adományozott. A budapesti Orosz Kulturális Központ fennállásának 40. 
évfordulóján tartott ünnepségen Alekszandr Csesznokov, a Rosszotrudnyicsesztvo 
helyettes vezetője a magyar-orosz együttműködés előmozdítása érdekében kifejtett 
tevékenységük elismeréseként a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság több tagját 
tüntette ki. „A barátság, a béke és az együttműködés megerősítéséért” érdemérmet Szvák 
Gyula, a Társaság elnöke, „A barátságért és együttműködésért” díszjelvényt Kéri József, a 
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Társaság alelnöke, a Rosszotrudnyicsesztvo Díszoklevelét Alpáriné Salga Ilona, a Társaság 
leköszönő alelnöke, Marosi Lajos, a Társaság Ellenőrző Bizottságának leköszönő elnöke, 
Lugosi Anna és Viczai Péter kapta. 
 
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 foglalat feladatkörében eljárva 2013-ban az elismerést 
Jancsó Miklós filmrendezőnek ítélte oda és adta át. 
 
Az Elnökség – a Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapításáról szóló 10/2013. (III. 23.) KGY 
határozat 4. pontja alapján – Alpáriné Salga Ilonát, Drucker Tibort és Kéri Józsefet 
részesítette Szent-Györgyi Albert Díszoklevélben. 
 
A Nemzetek Háza ingatlanvásárlása során – miután a Társaság ugyan jogelődjének teljes 
vagyonával alapítója volt ugyan a Nemzetek Házának, de csak egy szavazattal rendelkezik a 
szervezetben – nem sikerült érvényre juttatni a Közgyűlés 11/2013. (III. 23.) KGY 
határozatában foglaltakat. Tapasztalati úton is megállapítható, hogy az új ingatlan nem tud 
helyet biztosítani a Társaság nagyobb (50-70 fős) rendezvényeihez. Külön erőfeszítést igényel 
részünkről, hogy az esetlegesen a Bajza utcai ingatlanon kívüli rendezvényi helyszín 
használata ne jelentsen anyagi többletterhet a Társaságnak. Az eddigi tapasztalatok pedig nem 
támasztják alá, hogy az ingatlan megfelel a civil szervezeti működéshez szükséges 
minimumfeltételeknek (a dokumentumok nyilvánosságát lehetővé tevő felület, zavartalan 
telefonos, illetve postai elérhetőség stb.). Meg kell állapítani azt is, hogy az ingatlan 
megvásárlása előtt a Nemzetek Háza vezetése nem mutatott be a Társaságnak költségvetési 
tervet és egy legalább középtávú stratégiát a jövőbeni működésre. 
 
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 Elnökség 2013-ban három olvasatban tárgyalta az alapítvány működésével összefüggő 
kérdéseket, ennek keretében az alapító okirat módosítását. Az alapító okirat módosítása a 
következők miatt vált szükségessé: 

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. hatályba lépése és ehhez 
kapcsolódóan az alapítványok működésére és gazdálkodására vonatkozó szabályok 
megváltozása, ide értve az összeférhetetlenségi kérdéseket is, valamint 

- Márta Ferencnek, az alapítvány kuratóriuma elnökének 2010. februári halála, amelyet 
követően az alapítónak gondoskodnia kellett új kuratóriumi elnök kijelöléséről. 

 
Az Elnökség a törvényi rendelkezések alapján módosította az alapítvány alapító okiratát, 
és Fehér József személyében új kuratóriumi elnököt, Farkas Bertalan személyében pedig 
új kuratóriumi tagot jelölt ki.  
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II.  A TÁRSASÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGE  
 
A) A Társaság programjai 
 

Időpont Esemény 
2013. 
február 
 

Szvák Gyulának, a Társaság elnökének könyvbemutatója a Kossuth Klubban 

2013. 
március 
8. 

A Társaság nőnapi rendezvénye 
 

„Gyertyánvirág” címmel rendezett zenés irodalmi délután a Kossuth Klubban, 
amelynek során Ljudmila Ulickaja és Jevgenyij Popov novellái mellett a rendezvény 
résztvevői orosz zenét is hallhattak a „Dve gitari” együttes jóvoltából. 

2013. 
március 
23. 

A Társaság Közgyűlése 
 

Beszámoló a 2012. évben végzett közhasznú tevékenységről 

2013. 
április 
18. 

Igor Szavolszkijnak, az Oroszországi Föderáció volt budapesti nagykövetének 
előadása a Nemzetek Házában 
 

A magyar-orosz kapcsolatok aktuális kérdéseiről és az együttműködés perspektíváiról 
tartott és jelentős érdeklődéssel kísért előadást követően az előadó a résztvevők 
kérdéseire válaszolt. 

2013. 
május 
30. 
 

Kecskeméti Gábor előadása a magyarországi ruszofóbia kialakulása és jellemzői 
címmel az ELTE BTK Ruszisztikai Kabinetjében 
 

2013. 
június  
18. 

Ünnepi est a Társaság megalakulásának 68. évfordulója alkalmából 
 

A Társaság megalakulásának 68.évforulója alkalmából tartott ünnepi estre a budapesti 
Orosz Kulturális Központ Kristály termében került sor. Az ünnepség keretében Szvák 
Gyula, a Társaság elnöke átadta Kéri Józsefnek, a Társaság kulturális alelnökének - a 
rendezvény szervezőjének - a magyar-orosz kapcsolatok fejlesztése érdekében 
kifejtett több évtizedes munkáját és a Társaság kulturális tevékenységének 
szervezésében szerzett érdemeit elismerő Szent-Györgyi Albert Díszoklevelet. A 
rendezvény műsorában felléptek Perényi Eszter hegedűművész, Bokor Jutta 
operaénekes, Lugosi Anna zongoraművész, továbbá magyarországi orosz művészek, 
valamint versfordításaival Marosi Lajos. 

2013. 
szeptember 
24. 

Krausz Tamás és Bálint József átvették a Barátság Érdemrendet 
 

Az orosz államfő által adományozott kitüntetést a Társaság két tagjának az 
Oroszországi Föderáció budapesti nagykövete adta át. A kitüntetés indoklása szerint 
Krausz Tamás és Bálint József munkásságukkal hozzájárultak Magyarország és 
Oroszország kapcsolatainak javításához és a negatív előítéletek ledöntéséhez. 

2013. 
szeptember 
28. 

A Társaság Közgyűlése 
 
A Társaság tisztújító közgyűlése a Kossuth Klubban. 
 

2013. 
október 
17. 

A Társaság tagjainak kitüntetése a budapesti Orosz Kulturális Központ 
fennállásának 40. évfordulóján tartott ünnepségen 
 
Az ünnepségen Alekszandr Csesznokov, a Rosszotrudnyicsesztvo helyettes vezetője a 
magyar-orosz együttműködés előmozdítása érdekében kifejtett tevékenységük 
elismeréseként a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság több tagját tüntette ki. 
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2013. 
október  
30. 

Együttműködési megállapodás aláírása a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti 
Társaság és a budapesti Orosz Kulturális Központ között 
 

A megállapodást a Társaság tisztségviselőinek és meghívott képviselőinek, valamint a 
budapesti Orosz Kulturális Központ munkatársainak jelenlétében Valerij Platonov, az 
Orosz Kulturális Központ igazgatója és Szvák Gyula, a Társaság elnöke látták el 
kézjegyükkel. 

2013. 
november 
5. 

A Szent-Györgyi Érem átadása 
 

Jancsó Miklós filmrendező kapta a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság 
Szent-Györgyi érmét. A kétszeres Kossuth-díjas alkotó a Szent-Györgyi Albertet 
ábrázoló érmet kedden vette át budapesti otthonában. Szvák Gyula az átadáskor 
hangsúlyozta: a rendező élő példája annak, hogy a "két kultúra közötti, egymást 
megtermékenyítő dialógus" nem konjunktúrafüggő, nem politika vezérelt, hanem 
értékcentrikus. "A valóságnak a maga bonyolultságában való, szépítésmentes 
ábrázolásáért, a nemzeti hovatartozástól független, örök és mély, mondhatni, zsigeri 
humanista elkötelezettségéért" - indokolta azt, miért döntött úgy a társaság elnöksége, 
hogy Jancsó Miklósnak adja az érmet. 
A Társaság elismerésének átadásáról az írott is az elektronikus sajtó is beszámolt. 

2013. 
november 
21. 

 „Magyar egyetemisták a Don-kanyarban” 
 

Az ELTE BTK PhD hallgatóinak filmvetítéssel egybekötött előadása a Nemzetek 
Házában Krausz Tamás egyetemi tanár, elnökségi tag szervezésében. 

2013. 
december 
19. 

Évzáró rendezvény a Nemzetek Házában 
 
 

 

A Társaság kulturális alelnöke közreműködésével – a már bemutatott programok mellett – 
került sor 2013-ban is az orosz honfitársak által Kaposváron szervezett hagyományos Orosz 
Művészeti Fesztiválra fiatal magyar művészek részvételével. 
 
B) Együttműködés a magyarországi orosz külképviseletekkel, 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. Tagjainak és a tevékenységünk iránt érdeklődők – a Társaság és az OKK 
megállapodása alapján – a társasági levelezőrendszeren keresztül közvetlenül megkapják a 
Központ havi programját és az elhelyezésre kerül a Társaság honlapján is. 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 a „az orosz honfitársak országos konferenciáin”, illetve egyéb 
rendezvényeken, és szakmai-szervezési kérdésekben is rendszeres a párbeszéd. 
 
Budapest, 2014. március 10. 
 

* * * 
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Melléklet a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság 
2013. 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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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

…./2014. (III. 29.) KGY határozat 
 

a Társaság 2013. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

 
A Közgyűlés  
 
1. az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az 
Elnökség 2013. évi működését és a Társaság 2013. 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. 

 
 
 

 
 
 
 


