
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Társaság Közgyűlésének 
2014. március 29-ei üléséről

Az ülés helye: 1088 Budapest, Múzeum utca 8. (Kossuth Klub emeleti terem)

Az ülés kezdete: 10.30 óra 

Az ülést vezette: Dr. Szvák Gyula, a Társaság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Gyóni Gábor

I. Határozatképesség megállapítása

Szvák Gyula, a Társaság elnöke (a továbbiakban: elnök) 10 óra 30 perckor köszöntötte a 
jelenlévőket,  és  felkérte  Rózsa  Istvánt,  a  mandátum  bizottság  elnökét,  ismertesse  a 
szavazati joggal jelen lévők számát. Rózsa István bejelentette, hogy az ülést megelőző 
regisztráció során 44 fő regisztrált a 142 nyilvántartott tagból.

Az elnök ennek alapján bejelentette, hogy a Közgyűlés nem határozatképes. A Társaság 
elnöke egyidejűleg  – hivatkozva a meghívóban is jelzettekre, miszerint az Alapszabály IV. 
Cikk  (4)  bekezdése  alapján  a  halasztott  Közgyűlést  ugyanaznap  11.00 órai  kezdettel, 
változatlan  napirenddel  hívta  össze,  amely  ülés  a  megjelentek  számára  tekintet  nélkül 
határozatképes, szünetet rendel el 11.00 óráig.

II. Az ülés megnyitása, napirend előtti bejelentések 

Az elnök 11 óra 00 perckor a Közgyűlés halasztott  ülését megnyitotta és bejelentette 
annak Alapszabály szerinti  határozatképességét.  Felkérte Rózsa Istvánt, a mandátum 
bizottság  elnökét,  ismertesse  a  szavazati  joggal  jelen  lévők  számát.  Rózsa  István 
bejelentette, hogy a mandátum bizottságnál 44 (negyvennégy) szavazati jogú tag igazolta 
aláírásával a jelenlétét. 

Az elnök bejelentette, hogy a jegyzőkönyv vezetésére Gyóni Gábort kéri fel.  Kérte, hogy 
a Közgyűlés a jegyzőkönyvvezető személyét fogadja el.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 44 igen és 0 nem szavazattal, 0  
tartózkodás  mellett  Gyóni  Gábort  jelölte  ki  
jegyzőkönyvvezetőnek.

MAGYAROROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG
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III. A napirend megállapítása

Az  elnök  bejelentette,  hogy  az  ülés  napirendjének  megállapítása  következik. Az  elnök 
tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy  a meghívó  kiküldését  megelőzően  a  Közgyűlés 
Ügyrendjének  (Ügyrend)  4.§ (1)  bekezdése  szerinti  tagi  kezdeményezés  előterjesztés 
benyújtására nem érkezett. 

Felhívja a figyelmet arra,  hogy az Ügyrend 8.§ (5) bekezdése szerint a Társaság tagja a 
meghívóban  nem szereplő  napirendi  pont  megvitatását  is  kérheti  a  Közgyűlés  ülésén.  A 
kezdeményezés  elfogadásáról a Közgyűlés nyílt  szavazással dönt. Ezt követően feltette a 
kérdést, hogy van-e valakinek a kiküldött napirendi javaslathoz képest javaslata. 

Kéri József azt javasolta, hogy az Ukrajna körült kialakult helyzetről az elnök a Közgyűlésen 
fejtse  ki  álláspontját.  Szvák Gyula válaszában  megjegyezte,  hogy nem kíván az  ukrajnai 
kérdésről  állást  foglalni,  miután  a  témában  április  17-én  a  Társaság  szervezésében 
kerekasztal-beszélgetésre is sor kerül, másrészt nem tartja a kérdést a Közgyűlés napirendjére 
tartozó ügynek, de kész szavazásra bocsátani, hogy a téma kerüljön fel a napirendi pontok 
közé. Kéri József válaszában jelezte, hogy visszavonja javaslatát.

Más  javaslat  a  napirend  kapcsán  nem  érkezett,  ezért  az  elnök  a  napirendi  javaslatot 
szavazásra tette fel.

A  Közgyűlés  nyílt  szavazással,  44  igen  és  0  nem  
szavazattal,  0  tartózkodás mellett  elfogadta  a következő  
napirendet: 

1.  Beszámoló  az  Elnökség  2013.  évi  működéséről  és  a  Társaság  2013.  évi 
tevékenységéről (írásos előterjesztés)
Előadó: Szvák Gyula elnök

2. Beszámoló a Társaság 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2014. 
évi költségvetés megállapítására (írásos előterjesztés)
Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

3. Beszámoló az Ellenőrző Bizottság 2013. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)
Előadó: Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

4.  A  2014.  évi  tagdíj  összegének  és  befizetési  határidejének  megállapítása  (írásos 
előterjesztés)
Előadó: Szvák Gyula elnök

5. Különfélék

Az  elnök  felkérte  Gémesi  Ferenc főtitkárt,  ismertesse  az  ülésen  megtárgyalandó 
előterjesztésekkel kapcsolatos információkat és eljárási szabályokat.

A főtitkár a következőkről tájékoztatta a Közgyűlést: 
i) A  meghívóban  szereplő  napirendhez  kapcsolódó  előterjesztések  az  Ügyrend 

mellékletében meghatározott formai feltételeknek megfelelnek. 
ii) Az Elnökség a Közgyűlésre benyújtott  előterjesztések tervezetét 2014. január 

28-ai, február 24-ei és március 10-ei ülésén tárgyalta meg és hagyta azokat 
jóvá, amely üléseken részt vett az Ellenőrző Bizottság elnöke is. Az elnökségi ülés 
adott  keretet  az  Alapszabály  és  az  Ügyrend  szerinti  véleményezési  és 
észrevételezési jogok gyakorlására.
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iii) Az Ügyrend 8.§ (8) bekezdése szerint a Közgyűlés előtt beszámolásra kötelezett 
testületek  és  tisztségviselők  Alapszabály  szerinti  beszámolására  kizárólag 
írásban  kerülhet  sor,  amely  előterjesztés  nem  tárgyalható  helyszíni 
kiosztásúként.  Az előterjesztések  benyújtásával  a  beszámolásra  kötelezettek 
ennek az előírásnak megfelelnek.

iv) Az Ügyrend 8.§ (7) bekezdésének rendelkezése alapján  a Különfélék napirendi 
pont  alatt  számol  be  az  Elnökség  a  lejárt  határidejű  határozatok 
végrehajtásáról.

IV. A napirenden szereplő kérdések tárgyalása

1.  Beszámoló  az  Elnökség  2013.  évi  működéséről  és  a  Társaság  2013.  évi 
tevékenységéről (írásos előterjesztés)
Előadó: Szvák Gyula elnök

Az  elnök  –  ismertetve  az  Elnökség  2013.  évi  működéséről  és  a  Társaság  2013.  évi 
tevékenységéről  szóló  írásos  beszámolót  –  kiemelte,  hogy 2013-ban  az  Alapszabályban 
minimálisan  meghatározott  négynél  jóval  nagyobb  számban,  tíz  alkalommal  került  sor 
elnökségi ülésre, amelyeken 34 határozat született, 42 napirend került megtárgyalásra, és 40 
érdemi  döntést  fogadtak  el.  Az Elnökség  2013-ban elsősorban a  tagsági  jogviszonnyal,  a 
tagdíjfizetéssel, a Nemzetek Háza ügyében felmerült problémákkal foglalkoztak, továbbá a 
Szent-Györgyi  Alapítvány,  az ifjúsági  tagozat  kérdései,  az  előző Ellenőrző  Bizottság  által 
felvetett ügyek, a külső kommunikációval összefüggő kérdések merültek fel. A Társaságba 
2013-ban 13 új tag került felvételre, 18 fő tagsági jogviszonya megszűnt (6 esetben halálozás 
miatt).  Tovább  folyt  a  munka  a  magyar-orosz  kapcsolatok  megerősítése  érdekében:  a 
Társaság  elnöke  ősszel  részt  vett  a  Duma  elnökének  meghívására  a  Parlamentarizmus-
konferencián,  elmélyültek  a  kapcsolatok  a  Russzkij  Mir  Alapítvánnyal  és  a 
Rosszotrudnyicsesztvóval. 2013. október 30-án megállapodás aláírására került sor az Orosz 
Kulturális Központtal.  A Társaságban egyes tagjai által kifejtett kiemelkedő tevékenységek 
elismerést is nyertek az elmúlt évben: Vlagyimir Putyin orosz elnök a Társaság két tagját, 
Bálint  Józsefet  és  Krausz  Tamást  Barátság  érdemrenddel  tüntette  ki.  Az Orosz Kulturális 
Központ  kitüntetésében részesült  Szvák Gyula,  Kéri  József,  Alpáriné  Salga Ilona,  Marosi 
Lajos, Lugosi Anna, Viczai Péter. A Társaság elismerési közül 2013-ban Jancsó Miklós kapta 
a  Szent-Györgyi  Érmet,  Alpáriné  Salga  Ilona,  Kéri  József,  Drucker  Tibor  pedig  Szent-
Györgyi Albert Díszoklevélben részesültek. 

A  Társaság  elnöke  elmondta,  hogy  folyamatos  az  együttműködés  az  Orosz  Kulturális 
Központtal.  Az  orosz  nagykövetség  is  folyamatos  figyelmet  szentel  eseményeinkre,  és  a 
Társaság vezetőit is meghívják a nagykövetség rendezvényeire. A 2013-as év rendezvényeit 
értékelve kitért arra, hogy nagy siker volt Igor Szavolszkij korábbi budapesti orosz nagykövet 
2013. áprilisi előadása, a Kéri József által szervezett 68. évfordulós megemlékezés, valamint 
az ELTE BTK hallgatóinak előadása a Don-kanyarban végzett tanulmányútról és az évzáró 
rendezvény is. Szvák Gyula kiemelte, hogy sajnálatos módon Szent-Györgyi Érem átadása 
Jancsó Miklós utolsó nyilvános szereplése volt halála előtt. 

A Társaság  működésével  összefüggő kérdések  között  az  elnök  kitért  a  Nemzetek  Háza 
helyzetére is. Jelezte, hogy a Nemzetek Háza eladása kapcsán a szövetség elnöke elektronikus 
levelében arról  biztosította,  hogy az ingatlan  eladása és az új helyiség megszerzése révén 
olyan  pénzügyi  feltételek  adódtak,  amelyek  révén  hosszú  időre  megoldott  a  Társaság 
székhelyének  biztosítása.  Az  elnök  felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy  –  ahogyan  arra  az 
Ellenőrző Bizottság elnöke korábban már rámutatott  – a Társaság szabályos  működéséhez 
elengedhetetlen  a  címére  érkező  postai  küldemények  átvétele,  amire  nem  minden 
alakalommal  került  sor az elmúlt  időszakban. Az elnök ennek a kérdésnek a rendezését  a 
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Nemzetek Háza vonatkozásában alapvető fontosságúnak nevezte, és hozzátette, hogy a Bajza 
utcai iroda más elérhetősége (telefonos) kapcsán is érkeztek jelzések a Társasághoz. 

Szvák  Gyula  jelezte  a  Közgyűlésnek,  hogy  a  Szent-Györgyi  Alapítvány  működésére 
vonatkozó részletes  adatok az  írásos  beszámoló  összeállítását  követően érkeztek  be,  ezért 
azokat külön is ismerteti. 
i) Az  Alapítvány  2013.  december  31-én  3  millió  389  ezer  Ft  lekötött  pénzösszeggel 
rendelkezett (az alaptőke 2 millió 500 ezer Ft, a növekmény fel nem használt kamatokból és 
pályázati pénzeszközökből származik). 
ii) Az Alapítvány 2013-ban 4 kuratóriumi ülést tartott (anyagi helyzet áttekintése, a MOMBT 
mint alapító kezdeményezéséből származó szabályozások és  az ahhoz kapcsolódó feladatok, 
valamint távlati célok tárgykörökben).
iii) A rendelkezésre  álló rendkívül  alacsony  felosztható  összeg miatt  pályázati  kiírásra  és 
kifizetésre nem került sor.
iv) A rendkívül alacsony jegybanki alapkamat miatt az Alapítvány kuratóriuma az alaptőke 
növelésének  irányába  ható  lépéseket  tart  szükségesnek.  Ennek  első  elemeként  2013 
novemberében 2 millió 500 ezer Ft nagyságrendű pályázatot adott be (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma), melyet elfogadtak, de támogatásban ezidáig nem részesült.

Az előterjesztést követően megnyitott vitában Alpáriné Salga Ilona mint a Nemzetek Háza 
főtitkára  tájékoztatást  adott  a  levelezés  kapcsán  felmerült  nehézségekről:  elmondta,  ha 
meghatalmazást kap, a leveleket átveszi, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyeleti 
napokon (kedd és csütörtök)  van mód a beérkezett  levelek átvételére.  Thúróczy Lászlóné 
kérte,  hogy a honlapon megjelent híreket a tagok által  beküldött  fotókkal egészítsék ki és 
javasolta,  hogy  a  Társaság  megalakulásának  70.  évfordulójára  tervezett  kiállításról  –  ha 
lesznek  rá  források  –  készüljön  DVD-film.  Kéri  József javasolta,  hogy  jöjjön  létre 
szerkesztőbizottság  a  honlap  szerkesztésére.  Szvák  Gyula jelezte,  hogy  a  Társaság 
jubileumának  megünneplésével  kapcsolatos  tevékenységek  összehangolására  az  Elnökség 
előkészítő bizottságot tervez létrehozni.

A kérdések és a vita után az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

A  Közgyűlés  nyílt  szavazással,  44  igen  és  0  nem  
szavazattal,  0  tartózkodás mellett  elfogadta  a következő  
határozatot: 

1/2014. (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.
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2. Beszámoló a Társaság 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2014. 
évi költségvetés megállapítására (írásos előterjesztés)
Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

A főtitkár – ismertetve a Társaság 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2014. 
évi költségvetés megállapításáról szóló írásos előterjesztést – a pozitívumok között emelte 
ki a  tagdíjak rendezésével kapcsolatos kérdéseket és azt a tényt,  hogy – külső támogatás 
bevonásával  –  sikerült  a  2012.  évinél  jobb  költségvetési  egyensúlyt  elérni.  Ugyanakkor 
felhívta  a  figyelmet  a  gazdálkodást  negatívan  befolyásoló  körülményekre,  mint  az 
alacsony banki alapkamat, a tranzakciós illeték, a rendezvényi költségeket terhelő járulékok, a 
civil  szervezetek számára nyitva álló pályázati  lehetőségek külső meghatározottsága.  Ezzel 
összefüggésben kérte a tagság aktív közreműködését a személyi jövedelemadó 1%-ának 
felajánlása érdekében. A 2014. évi költségvetés tervezete kapcsán a főtitkár arra hívta fel a 
figyelmet, hogy fegyelmezett gazdálkodás mellett a programok már megszokott színvonala és 
száma  ebben  az  évben  is  fenntartható  lesz,  de  kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a 
forrásbevonásra és a források ésszerűen takarékos felhasználására.

Miután  az  előterjesztéshez  kérdés  vagy  hozzászólás  nem  érkezett,  azt  az  elnök 
szavazásra tette fel.

A  Közgyűlés  nyílt  szavazással,  44  igen  és  0  nem  
szavazattal,  0  tartózkodás mellett  elfogadta  a következő  
határozatot: 

2/2014. (III. 29.) KGY határozat

a Társaság 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és 
a 2014. évi költségvetés megállapításáról

1. A  Közgyűlés  az  Alapszabály  IV.  Cikk  (2)  bekezdés  i) 
pontjában  foglalt  hatáskörében  eljárva  elfogadja  a 
Társaság 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót.

2. A  Közgyűlés  az  Alapszabály  IV.  Cikk  (2)  bekezdés  i) 
pontjában  foglalt  hatáskörében  eljárva  elfogadja  a 
Társaság 2014. évi költségvetését, és a Társaság 2014. évi 
bevételeit  (bevételi  előirányzatát)  550  ezer  Ft-ban, 
ráfordításait  (kiadási  előirányzatát)  730  ezer  Ft-ban 
állapítja  meg  a  jelen  határozat  melléklete szerinti 
részletezésben. 

3. Felhatalmazást kap az Elnökség, hogy 

a) a  Társaság  rendelkezésre  álló  pénzeszközeiből  a 
ráfordítások  (kiadási  előirányzatok)  fedezésére  180  ezer 
Ft-ot felhasználjon,

b) a költségvetés egyensúlyának biztosítására – amennyiben 
a  bevételek  nem  a  tervezett  szinten  teljesülnek  –  a 
Társaság  rendelkezésre  álló  pénzeszközeiből  a 
költségvetési  tervben  előirányzott  kiadási  tételekre, 
továbbá  az  állami  adóhatóság  vagy  más  állami  szerv 
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javára  jogszabály  vagy  határozat  alapján  teljesítendő 
fizetési  kötelezettségek  teljesítésére  legfeljebb  500  ezer 
Ft-ot felhasználjon;

c) a  bevételi  előirányzaton  felül  teljesülő  bevételeket  –  az 
esetleges  támogatások  felhasználási  kötöttségének 
megtartása  mellett  –  a  Társaság  működésére  és 
programjaira fordítsa;

d) indokolt  esetben a Társaság programjainak lebonyolítása 
érdekében  az  anyagjellegű  ráfordításokra  és  a  személyi 
jellegű  ráfordításokra  előirányzott  összegek  között  saját 
hatáskörében átcsoportosítást hajtson végre;

e) kivételesen  indokolt  esetben  a  költségvetésben 
előirányzott  ráfordítások  (kiadások)  tervezett  összege 
felett  összesen  legfeljebb  200  ezer  Ft-ot  fordítson  a 
Társaság működésével,  illetve programjaival összefüggő, 
előre  nem  tervezhető  rendkívüli  kiadások  fedezésére. 
Amennyiben  az  így  megnövekedett  ráfordítás  (kiadás) 
miatt  a  költségvetés  egyensúlya  a  b) alpontban  foglalt 
módon  sem  lenne  biztosítható,  úgy  az  Elnökség  a 
Társaság pénzeszközeiből további legfeljebb 200 ezer Ft-
ot felhasználhat;

f) 2014. december 31-ét követően addig az időpontig, amíg a 
2015.  évi  költségvetést  a  Közgyűlés  elfogadja,  a 
Társaságot megillető bevételeket beszedje és a 2014. évre 
megállapított  kiadási  előirányzatokon belül  a  kiadásokat 
arányosan teljesítse.

Melléklet a 2/2014. (III. 29.) KGY határozathoz

A TÁRSASÁG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
Ezer forintban

Bevételek Ráfordítások 
(Kiadások)

Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg
1. Tagdíj
2. Költségvetési támogatás
ebből
-  a  személyi  jövedelemadó 
meghatározott  részének  az 
adózó  rendelkezése  szerint 
felajánlott összege
3. Adomány
-  más  szervezettől,  illetve 
magánszemélytől

300
   25

25

  200

1. A közhasznú tevékenységhez 
közvetlenül kapcsolódó költségek 
A) Anyagjellegű ráfordítások:
ebből
- rendezvények költségei
B) Személyi jellegű ráfordítások:
ebből 
- rendezvényi és egyéb vendéglátás 
költségei

380

        150

150
          230

230

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei
ebből
- kamat, illetve más bevétel

   25

25

2.  A Társaság szerveinek, 
szervezetének működési költségei
A) Anyagjellegű ráfordítások:
ebből
- ügyviteli szolgáltatások költsége
- anyagköltség
- postaköltség
- bankköltség
- honlap (weboldal) működtetése
- Nemzetek Háza tagdíj 
B) Személyi jellegű ráfordítások:
ebből 
- vezető tisztségviselők juttatásai

350

      350

120
20
50
50
60
50

0

0
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Összes bevétel: 550 Összes ráfordítás (kiadás): 730

3. Beszámoló az Ellenőrző Bizottság 2013. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)
Előadó: Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

Az Ellenőrző Bizottság elnöke – ismertetve az EB 2013. évi beszámolóját – kitért arra, 
hogy  az  Ellenőrző  Bizottság  a  Polgári  Törvénykönyv  2014.  március  15-től  életbe  lépő 
módosításai  szerint  fogja  módosítani  ügyrendjét.  Kiemelte  az  1%-os  adótámogatások 
fontosságát,  hiszen  csak  ennek  birtokában  lehet  támogatáshoz  jutni.  Tamás  István 
hangsúlyosan szólt a hasonló profilú civil szervezetekkel való kapcsolattartásról, mint például 
a FÁK Üzleti Klub.

A hozzászólások  között  Alpáriné  Salga Ilona felvetésére  az  Ellenőrző  Bizottság  elnöke 
elmondta, hogy a 2013 októberéig működött Ellenőrző Bizottság elnökétől az átadás-átvétel 
során  kapott információkat  beépítették  a  beszámolóba.  Ugyanakkor  nem  készült 
részbeszámoló  vagy más  olyan  anyag,  amit  az  éves  beszámoló  mellé  mellékelni  lehetett 
volna. Más felvetésre válaszolva Tamás István annak a véleményének adott hangot, hogy az 
ún. keleti nyitás vonatkozásában a régi tapasztalatra nincs igény, és emlékeztetett arra is, hogy 
a Társaság jogelődje a pártállami múlthoz kötődő társadalmi szervezetek között szerepel.

A hozzászólások után az elnök szavazásra tette fel az előterjesztést.

A  Közgyűlés  nyílt  szavazással,  44  igen  és  0  nem  
szavazattal,  0  tartózkodás mellett  elfogadta  a következő  
határozatot: 

3/2014. (III. 29.) KGY határozat

az Ellenőrző Bizottság 2013. évi beszámolójának 
elfogadásáról

A  Közgyűlés  az  Alapszabály  IV.  Cikk  (2)  bekezdés  i) 
pontjában  foglalt  hatáskörében  eljárva  elfogadja  az 
Ellenőrző Bizottság 2013. évi beszámolóját.

4.  A  2014.  évi  tagdíj  összegének  és  befizetési  határidejének  megállapítása  (írásos 
előterjesztés)
Előadó: Szvák Gyula elnök

Az  elnök  ismertette  a  2014.  évi  tagdíj  összegének  és  befizetési  határidejének 
megállapítása tárgyában készült javaslatot.

Miután kérdés vagy hozzászólás nem érkezett, az elnök szavazásra tette fel a javaslatot.

A  Közgyűlés  nyílt  szavazással,  44  igen  és  0  nem  
szavazattal,  0  tartózkodás mellett  elfogadta  a következő  
határozatot: 
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4/2014. (III. 29.) KGY határozat

a 2014. évi tagdíj összegének és befizetési 
határidejének megállapításáról

A Közgyűlés  az  Alapszabály  IV.  Cikk  (2)  bekezdés  h) 
pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2014. évi tagdíj

a) összegét havi 200.- Ft-ban,
b) befizetésének határidejét 2014. december 31-ében

állapítja meg.

5. Különfélék

Az  elnök  bejelentette,  hogy az  Ügyrend  8.§  (7)  bekezdésének  rendelkezése  alapján  a 
Különfélék napirendi pont alatt számol be az Elnökség a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

A Közgyűlés 13/2013. (IX. 28.) KGY határozatában felkérte az Elnökséget, hogy 6 (hat) 
hónapos határidővel vizsgálja meg a Társaság Alapszabályát és a szükségesnek tartott 
módosításokat  terjessze  a  Közgyűlés  elé.  Az  Elnökség  az  ezzel  kapcsolatos  előkészítő 
munkát  megkezdte,  ugyanakkor  a  2014.  március  14-én  hatályba  lépett  új  Polgári 
törvénykönyv  és  az  annak  hatálybalépéséhez  kapcsolódó  törvények  alapvetően  új 
szerkezetben és szabályozási logika mentén határozzák meg a jogi személyekre és ezen belül 
a civil szervezetekre vonatkozó szabályokat. A Ptk. hatálybalépéséhez kapcsolódó szabályok 
2016.  március  14-ig  teszik  lehetővé  és  egyben  kötelezővé  az  alapszabályi  rendelkezések 
áttekintését  – immár nem csak egy-egy témára szorítkozóan,  de átfogó jelleggel.  Ennek a 
munkának az időigénye miatt az elnök kérte a Közgyűlést, hogy – módosítva a korábban 
hozott döntését – az Alapszabály felülvizsgálatának határidejéül 2015. december 31-ét 
állapítsa meg.

A  Közgyűlés  nyílt  szavazással,  44  igen  és  0  nem  
szavazattal,  0  tartózkodás mellett  elfogadta  a következő  
határozatot: 

5/2014. (III. 29.) KGY határozat

az Alapszabály felülvizsgálatáról szóló 13/2013. (IX. 
28.) KGY határozat módosításáról

Az Alapszabály  felülvizsgálatáról  szóló  13/2013.  (IX. 
28.) KGY határozatban a „6 (hat) hónapos határidővel” 
szövegrész  helyébe  a  „2015.  december  31-ig”  szöveg 
lép.

A tagok részéről más, döntést igénylő javaslat, felvetés az elnök kérdésére nem érkezett. 

V. Kérdések

Az elnök bejelentette, hogy az utolsó napirendi pont lezárásra került, így az Ügyrend 
18.§-a szerint megnyílt a lehetőség kérdések feltételére az elnökhöz, az alelnökökhöz, a 
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főtitkárhoz, az Elnökség további tagjaihoz, az Ellenőrző Bizottság elnökéhez és tagjaihoz 
a  Társaságot  érintő  ügyekben.  A kérdésre az  ülésen  –  vagy legkésőbb  15  napon  belül 
írásban – érdemi választ kell adni.

A tagok részéről kérdés nem fogalmazódott meg.

VI. Az ülés bezárása 

Az elnök az ülést 12 óra 45 perckor bezárta.

Jelen jegyzőkönyv kelt Budapesten, 2014. évi április hó 18. napján.

Jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi:

Jelenléti ív (4 oldal)

Készítette:

(Dr. Gyóni Gábor)
jegyzőkönyvvezető

Látta:

(Gémesi Ferenc)
főtitkár

Hitelesítette:

(Tamás István)
az Ellenőrző Bizottság elnöke

(Dr. Szvák Gyula)
elnök
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