MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG
ELNÖKSÉG

(2018/4. számú)
EMLÉKEZTETŐ
az Elnökség 2018. május 22-i üléséről
Az ülés kezdete: 2018.05.22. 16 08 óra
Az ülés helye: Nemzetek Háza, a Társaság székhelye, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1.
Jelen vannak: Gilyán György elnök,
Németh Tibor alelnök,
Dr. Viczai Péter alelnök,
Wikhardt Péter főtitkár,
Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag,
Thuróczy Lászlóné elnökségi tag,
Vajda József elnökségi tag
Állandó meghívottként:
Dr. Nanovfszky György tiszteletbeli elnök,
Szilágyi György a kegyeleti csoport vezetője
Bodrogi Ferencné gazdasági felelős
Kimentését kérte:
Tamás István az EB elnöke,
Rózsa István,
Gyimesi Zsuzsanna, állandó meghívottak
Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, megnyitotta az ülést, és megállapította, hogy az
elnökségi ülés határozatképes, majd ismertette az előzetesen egyeztetett és a meghívóban
kiküldött napirendet, amelyet az Elnökség elfogadott (7 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás).
Napirend:
1. A MOMBT 2018. II. félévi tervezett programjai (2019. év februárig történő
kitekintéssel);
2. Elnökség tagjai közötti munkamegosztás módosítás;
3. Tagsági kérdések;
4. Különfélék (ezen belül egymás kölcsönös tájékoztatása időszerű eseményekről és
teendőkről).
Napirendi pontok megvitatása és döntések:
1. Az Elnökség Gilyán György elnök írásbeli előterjesztésében megvitatta és elfogadta a
MOMBT 2018 II. félévi rendezvényi programját (2019. februárig történő kitekintéssel),
döntött annak honlapon és körlevélben történő kihirdetéséről (ezen Emlékeztetőköz
csatolva).
2. Az Elnök szóbeli előterjesztésként javaslatot tett az Elnökség tagjai közötti
munkamegosztás és helyettesítési rend és az Elnökségi Ügyrend erre vonatkozó 2., 3., 4.
és 5. mellékletének módosítására, amelyek a 2018.április 14-i új Elnökség
megválasztásával összefüggésben váltak szükségessé. Ezeket az Elnökség első olvasásban
megvitatta és kérte, hogy az Elnökség tagjai 2018. május 31-ig küldjék meg ezzel
kapcsolatos véleményüket, javaslataikat az Elnök, a két alelnök és a Főtitkár részére. Az
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Elnök, illetve a négy tisztségviselő által előzőek figyelembevételével véglegezésre
vonatkozó javaslat elfogadására az Elnökség soron következő ülésén kerül sor. Addig a jelen
Elnökségi ülésen (az Elnök által javasolt) ideiglenesen jóváhagyott munkamegosztás szerint
történik a feladatok megosztása.
3. Németh Tibor alelnök előterjesztésében az Elnökség elfogadta Pálmai Alla (ajánló:
Márhoffer Józsefné Jelena), Levitin Jakov (ajánló: Thuróczy Lászlóné), Levitinné Vida
Margit (ajánló: Thuróczy Lászlóné) és Fischer Tatyjana (ajánló: Thuróczy Lászlóné)
belépési kérelmét a MOMBT tagjainak sorába.
4. Különfélék:
4.1.Gilyán György elnök ismertette az Orosz Nemzetközi Együttműködési Társaság és az
Oroszország és a FÁK-országok Népeinek Baráti Szövetsége által megküldött
Memorandumot. A Memorandumot kiadó szervezetek célja a béke, a népek közötti barátság
megőrzése, erősítése érdekében egyfajta „Népi diplomácia a békért” mozgalom kialakítása.
Ezzel kapcsolatban az Elnökség:
 kérte, hogy az Elnökség tagjai 2018. június 10-ig küldjék meg a
Memorandum szövegével kapcsolatos véleményüket, javaslataikat az Elnök,
Vajda József elnökségi tag, valamint a Társaság elektronikus levelezési
címére; ezzel párhuzamosan
 célszerűnek ítélte, hogy a Memorandumot a Társaság honlapján, Vajda József
elnökségi tag ismertetőjével közzé tegye.
4.2.Az Elnök javaslata alapján az Elnökség szükségesnek tartotta, hogy megkezdje a
felkészülést a személyes adatok biztonságos kezelése vonatkozó EU-s rendeletnek (GDPR)
való megfelelésre.
Ennek érdekében:


Németh Tibor alelnök és Wikhardt Péter főtitkár részt vesznek a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIF) osztályvezetője által 2018.május 24-én az NH-ban
a GDPR hazai jogrendbe átvételéről és alkalmazásáról szóló tájékoztatón. (A témáról a
NAIF ajánlása szerint a következő oldalakon érhető el tájékoztatás:
https://naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html és
https://www.nonprofit.hu/tudastar/GDPR-Hogyan-kezelje-a-szervezet-a-szemelyes-es-egyebbizalmasan-kezelendo-adatokat.)

Németh Tibor alelnök és Wikhardt Péter főtitkár koordinálásával 2018.júniusban
javaslatot kell készíteni a MOMBT megfelelő szabályozásaira, illetve azok elfogadására.
 Sürgősen módosítani szükséges a MOMBT Tagfelvételi-kérelem nyomtatványát,
miszerint a Jelentkező hozzájárul személyes adatainak biztonságos módon, bizalmasan
történő kezeléséhez. Ezzel egyidejűleg a korábbi Nyomtatványokat meg kell semmisíteni,
azok használatát a jövőben mellőzni kell.
4.3.Filepné Dr. Nagy Éva Mária elnökségi tag tájékoztatta az Elnökséget, hogy a 2018. évi NEA
pályázatokon a MOMBT működési és szakmai támogatás elnyerésére benyújtott pályázatai
befogadásra kerültek, de az úgynevezett várakozási listán szerepelnek, azaz nem nyertek eddig
támogatást és kevés a valószínűsége ennek ezek alapján ezt követően is. Az Elnökség
szükségesnek tartotta más pályázatokon részvételre való erőfeszítéseket, és a későbbi NEA
pályázatokon való indulást is.


4.4.Thúróczy Lászlóné elnökségi tagtájékoztatást adott arról, hogy a közeli hetekben a megfelelő
civil szervezetek elkezdik a Magyarországon élő oroszok, mint orosz nemzeti kisebbség hivatalos
bejegyzése (országgyűlési jóváhagyása) érdekében történő aláírásgyűjtést.
4.5.Az Elnök és Thúróczy Lászlóné elnökségi tag tájékoztatást adott arról, hogy Kéri József
MOMBT elhunyt alelnöke könyvhagyatéka közkinccsé tétele érdekében elvi egyezség van az
Orosz Kulturális Központtal és a Nemzeti Szinház Könyvtárával arról, hogy a hagyaték döntő
részét e két szervezetnek adományozza a MOMBT azzal, hogy ők könyvtáraikban szabadpolcon,
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elkülönítve,” Kéri József MOMBT alelnök könyvhagyatékából” megjelöléssel teszik lehetővé
azt az olvasók számára.
4.6.Az Elnök egyoldalas írásos összefoglalóban tájékoztatta az Elnökséget a Nemzetek Háza
(NH) 2018.május 12-i közgyűléséről.
Gilyán György elnök az ülést 18 óra 29 perckor bezárta.
Budapest, 2018. május 22.
Összeállította: Wikhardt Péter főtitkár
Jóváhagyta: Gilyán György elnök
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