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ELŐTERJESZTÉS 

a Közgyűlésnek 
 

a Társaság 2016. 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 hatáskörébe tartozik 
az Elnökség jelentését is tartalmazó, a Társaság tevékenységéről szóló éves beszámoló 

elfogadása.   

 

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 

2016. évi közhasznúsági mellékletet a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámoló tartalmazza. 

 

A jelen előterjesztéssel benyújtott beszámolóból és a közhasznúsági mellékletből 

megállapítható, hogy a Társaság 2016-ben is eleget tett a közhasznú jogállásra vonatkozó 

jogszabályi feltételeknek. 

 

 

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

 

 

Budapest, 2016. február  

 

 

Rózsa István s.k. 

elnök 
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BESZÁMOLÓ 

A MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG 2016. 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, és ezt 2016. 

december 01. napján kelt 11. Pk.61.047/1989/39 sz. jogerős végzésével megerősítette; figyelemmel 

arra, hogy közhasznú tevékenységet folytat, működési szabályai pedig megfelelnek a közhasznúságra 

vonatkozó előírásoknak. A Társaság a 2016. 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. 

A Társaság tevékenységének megismertetése, a magyar-orosz társadalmi kapcsolatok erősítése, a 

közhasznú tevékenysége körében vállalt feladatinak teljesítése és működésének a jogszabályi 

kötelezettségeiből fakadó nyilvánosságának biztosítása érdekében http://www.mombt.hu címen 

honlapot működtet. 

 

A 2016. év meghatározó fejleménye az Alapszabálynak a Polgári Törvénykönyv előírásaival 

összefüggésben szükséges módosítása és a soron kívüli illetve az esedékes tisztújítások voltak.  

 

Az új Ptk-nak történő teljes körű megfelelés és a székhelyváltozás átvezetése céljából az előző 

évi, 2015. április 25-én lezajlott Közgyűlésen a tagság megszavazta az Alapszabály módosítását, 

de a Fővárosi Törvényszék a 11. Pk.61.047/1989/23. végzése értelmében újabb módosításokat írt elő. 

A már elfogadott módosított Alapszabályon az előírt újabb módosításokat elvégezve a Közgyűlés 

2016. évi április hó 23-án elfogadta, majd a Fővárosi Törvényszékhez újból benyújtotta az 

Alapszabálynak a módosításokkal egységes szerkezetű szövegét. A Fővárosi Törvényszék 11. Pk. 

61.047/1989/35. végzésében újabb módosításokat kért, ezért a 2016. szeptember 8-án megtartott 

újabb Közgyűlés a végzésben előírtak szerinti módosításokat elvégezve elfogadta és a Fővárosi 

Törvényszéknek immár hatodik alkalommal benyújtotta az Alapszabálynak a módosításokkal 

egységes szerkezetű szövegét. A Társaság fenti változásbejegyzési valamint a külön beterjesztett 

közhasznúsági kérelmét a Fővárosi Törvényszék a Cnytv. 44. § (8) bekezdése alapján egy eljárásban 

bírálta el és hagyta jóvá 2016. december 01. napján kelt 11. Pk.61.047/1989/39 sz. végzésében, amely 

2016. december 20. napjával jogerőre emelkedett. 

 

Egyebekben az Alapszabály módosítása nem jelent érdemi működési módosulást a Társaság életében, 

miután az elmúlt időszakban az Alapszabály-módosítások során a Társaság már figyelemmel volt az 

időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra. 

http://www.mombt.hu/
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Gémesi Ferenc főtitkár 2015-ben bejelentett lemondási szándékának aktualizálása miatt a 2016. 

április 23-i Közgyűlés megválasztotta a Társaság új vezető tisztségviselőjét (főtitkárát), majd az 

EB megbízatások lejárta miatt a 2016. október 15-i Közgyűlés megválasztotta a Társaság új 

Ellenőrző Bizottságát (elnökét és két tagját). 

 

I. AZ ELNÖKSÉG 2016. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS 

 

A) A testületi működéssel összefüggő információk 
Az Elnökség tagjainak 2015. évi lemondását követően megtartott tisztújító Közgyűlésen a tagság az 

Alapszabály módosításával a korábbi kilenctagú helyett héttagú elnökséget választott. Az Elnökségen 

belüli 2016. évi feladatmegosztást a beszámoló melléklete tartalmazza. Az Elnökség 2016-ban az 

Alapszabályban előírt negyedévenkénti ülésezési kötelezettséget meghaladóan öt alkalommal 

tartott ülést, és ezeken összességében 12 határozatot hozott. Az ülésekre vonatkozó statisztikai 

összesítést a következő táblázat tartalmazza. 

 

Az Elnökség ülésének időpontja Az ülésen  

megtárgyalt napirendek 

száma* 

meghozott érdemi 

döntések száma 

2016. január 19. 4(4) 3 

2016. március 10. 5 (2) 4 

2016. május 26. 4(2) 1 

2016. augusztus 25. 6 (1) 2 

2016. október 15. 3 (1) 2 

Ülések száma összesen: Megtárgyalt napirendek 

száma összesen: 

Meghozott érdemi 

döntések száma összesen: 

5 22(10) 12 
 

* 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 – szerepeltek a tagsági jogviszonnyal és a tagdíjjal, a 

Társaság adminisztratív működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdések. Az Elnökség több 

alkalommal foglalkozott az Alapszabály és a Szent-Györgyi Albert Alapítvány alapító okiratának 

módosításával. 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 2016. évben is meghatározó feladat volt a Társaság megalakulása 70. évfordulójának 

megünneplésével összefüggő tevékenység. Gilyán György alelnök részvételével működött az 

elnökségi munkacsoport, amely javaslatot tett az évfordulós rendezvényekre és összehangolta azok 

megvalósítását.  

 

A Közgyűlés 2016. április 23-i ülését előkészítendő az Elnökség – a már megszokott rendben – 

elfogadta a jogszabályban és az Alapszabályban előírt beszámolókat, a költségvetés teljesítéséről szóló 

beszámolót és a 2016. évi költségvetés megállapítására irányuló javaslatot, amelyeket a Közgyűlés 

elfogadott.  

 

B) Az Elnökség működésének szabályozottsága 

Az Elnökség 2016-ban is a korábbi évek (kis mértékben megváltozott) szabályozottsági keretei 

között működött. Az áprilisi főtitkár-választás miatt megváltozott összetételű Elnökség 13/2016. (V. 

26.) Eln. határozatával  módosította  a 2015. május 26-i ülésén 19/2015. (V. 28.) Eln. határozattal 

elfogadott ügyrendjét. Az ügyrend-módosítás alapvetően az Elnökség tagjai közötti munkamegosztás 

és helyettesítés szabályait érinti. 

 

C) A tagsági jogviszonnyal összefüggésben hozott döntések 
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Az Elnökség a tagsági jogviszonnyal összefüggő feladatkörében 2016-ben 4 rendes tagot vett fel a 

Társaságba, tiszteletbeli tag megválasztására ugyanakkor nem tett javaslatot, 2 tag kilépett. 2016-ban 6 

rendes tag tagsági jogviszonya szűnt meg a tag halálával.  

  

Az Elnökség 2016-ban 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 döntött a tagdíjelmaradás rendezésével kapcsolatos eljárás megindításáról. 

Az elektronikus és papíralapú levelek minden érintettnek kézbesítésre kerültek (2016. február 15-én). 

Egyébiránt a tagdíjbefizetések gördülékenyebbé tétele érdekében a Társaság továbbra is biztosítja, 

hogy a tagdíjakat banki átutalással, illetve az egyes rendezvények során készpénzes befizetéssel is 

rendezni lehessen. További áttekintést igényel (az illetékfizetés okán) az ún. sárga csekkek 

használatának kérdése. 

 

D) A Közgyűlés határozatainak végrehajtása 

Az Elnökség, illetve a Társaság tisztségviselői a 2016. április 23-án megtartott Közgyűlésen hozott 

határozatokban előírt feladatokat végrehajtották, így megtörtént az éves beszámoló és a 

közhasznúsági melléklet letétbe helyezése és közzététele (2/2016. (IV. 23.) és 3/2016. (IV. 23.) KGY 

határozat), az Elnökség a 4/2016. (IV. 23.) KGY határozatban megállapított költségvetés alapján, a 

tagdíjra vonatkozó 5/2016. (IV. 23.) KGY határozatot végrehajtva szervezte a Társaság tevékenységét. 

(A Társaság 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az Elnökség külön előterjesztésben számol be 

a Közgyűlésnek.) A Társaság elnöke és főtitkára a 1/2016. (IV. 23.) KGY illetve a 9/2016. (IX. 8.) 

határozatban foglaltak szerint benyújtotta a Fővárosi Törvényszéknek a Társaság Alapszabályának 

módosításával összefüggő változás-bejelentéseket. 

 

E) Egyéb tevékenységek 

 

─ Külső kapcsolatok 

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. 

 

Az Elnökségnek az elkövetkezőkben is célja a folyamatos kapcsolat az ELTE BTK Ruszisztikai 

Központjával, amelynek rendezvényeire a Társaság tagjai meghívást kapnak, valamint a kapcsolatok 

további erősítése a Budapesti Gazdasági Egyetemmel. 

 

─ Díjak és elismerések 

Az Elnökség az Alapszabály szerint a Közgyűlés által meghatározott rendben dönt a Társaság 

elismeréseinek odaítéléséről. Az Elnökség a Szent-Györgyi Érem alapításáról szóló 7/2012. (II. 4.) 

KGY határozat 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva adja át a díjat.  

2016-ban Szent-Györgyi Érmet kaptak: Eszenyi Enikő színész-rendező; Zsámbéki Gábor rendező, 

Valerij Ljahov követ-tanácsos, Valerij Platonov nagykövetségi-tanácsos, Oleg Tabakov színész-

rendező. 

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. 2016-ban 

Szent-Györgyi Albert Díszoklevelet kaptak: Lugosi Anna zongoraművész, Perényi Eszter 

hegedűművész és Sebestyén Imre tagtársunk. 

2016-ban Jubileumi Emléklapot kaptak: 70 éves Társasági tagságért: Drucker Tibor; 65 éves 

Társasági tagságért: Lukács István; 60 éves Társasági tagságért: Balogh Imre, Dobszai József, Séllei 

Lajos, Stork József, Zádor Ede. 
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A kitüntetések átadására a „70 éves a Társaság” rendezvénysorozat záró rendezvényeként 2016. 

június 8-án megtartott ünnepség keretében került sor. 

 

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 az éves 

beszámolóba. 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 Alapító Okiratának előírt módosítását 

többszöri benyújtás után a Fővárosi Törvényszék 2016-ban jóváhagyta, de ez nem jelent sem belső 

szervezeti, sem érdemi működési módosulást az Alapítvány tekintetében.  

 

Az Alapítvány Kuratóriumának beszámolója szerint: 

Az Alapítvány kuratóriuma 2016-ban is az Alapító okirat szellemében tevékenykedett, változatlan 

összetételben (elnök: Fehér József, tagok: Salga Ilona Erzsébet ügyvezető titkár, Farkas Bertalan, 

Miskei Mihály, Parizán Ildikó). A kuratórium 2016-ban az operatív üléseken túl 4 kuratóriumi ülést 

tartott, azokat az Alapítvány kuratóriumának elnöke vezette, valamennyi ülés határozatképes volt. 

       

A tervezett és határidőben végrehajtott feladatok - beleértve a törvényes előírások (beszámolók, NAV 

stb.) maradéktalan végrehajtását - közül kiemelkedő jelentőségű volt az Orosz Tudományos Akadémia 

Novoszibirszki Tagozatával történt kapcsolatfelvétel, amelyet egy közös rendezvénysorozat és 

együttműködési megállapodás aláírása követett. A háromnapos rendezvény (2016. február 29. - március 

5.) Szibéria szerepének és jövőjének az Orosz Föderáció gazdasági és tudományos fejlődésében 

betöltött szerepét igyekezett az érdeklődőkkel megismertetni és ebben a formában is népszerűsíteni.  

 

A közös program résztvevői az Oroszországi Föderáció Nagykövetsége, az Orosz Tudományos 

Akadémia Novoszibirszki Tagozata, a Magyar Tudományos Akadémia budapesti, pécsi és debreceni 

tagozatai, a FÁK Üzleti Klub és a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság tagjai voltak, amely 

szervezetek és képviselőik értékes segítségét és jelenlétét ezúton is köszöni az Alapítvány. Külön 

köszönet illeti a Nemzetek Háza - ezen belül Rubovszky Éva elnök asszonynak a megvalósításhoz 

nyújtott anyagi támogatását - ami a rendezvény létrejöttének alapjául szolgált. Az Alapítvány kiemeli 

Vlagyimir Platonov úr, az Orosz Kulturális Központ igazgatója meghatározó szerepét, és külön 

köszönetét kifejezi ki neki. A novoszibirszki delegáció fiatal tudós tagjának – Vagyim Gilmungyinov 

úrnak – több magyar akadémiai és felsőoktatási intézmény is jelezte fiatalokat érintő együttműködési 

szándékát, amelyben az Alapítvány – alapítási céljának megfelelően - konkrétan és tevőlegesen is részt 

kíván venni.   

 

Az Alapítvány munkáját továbbra is erősen korlátozza a névleges 2,5 millió Ft-os alaptőke, amelyet a 

2016. évben is sikerült megőriznie. 

 

Az Alapítvány gazdálkodása 2016-ban a következőképpen alakult: 

                  Nyitó pénzügyi egyenleg 2016. január 01.              2.911.899.- Ft  

                  Záró pénzügyi egyenleg 2016. december 31.          2.621.566.- Ft 

 

II. A MOMBT 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 

 

A) A Társaság programjai 

Időpont Esemény 

2016. 

 január 31. 

Látogatás a Nemzeti Galéria „El Kazovszkij” kiállítására Thuróczy Lászlóné 

elnökségi tag szervezésében. 

 

2016.  

február 11. 

Videó-vetítés: „Népszerű szovjet-orosz dalok magyar művészek előadásában az 

1940-es, 50-es és 60-as évekből” Karády Katalin, Mezey Mária, Honthy Hanna, 

Melis György, Gregor József, Vámosi János és mások előadásában. 
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2016.  

február 23. 

Társaságunk vendégül látta az Orosz Nagykövetség hadisírgondozó osztályának 

vezetőjét, Szemigyetkó urat, aki beszámolt kegyeleti tevékenységükről. 

2016. 

március 1. 

Részvétel a Szent-Györgyi Albert Alapítvány előadásán:„Szibéria szerepe és 

jövője az Orosz Föderáció gazdasági fejlődésében” címmel az Orosz Kulturális 

Központban. 

 

2016.  

március 7. 

A Társaság hagyományos nőnapi rendezvénye. Az esten Rózsa István elnök 

köszöntötte a Társaság ünnepelt tagjait, majd Kéri József videó összeállítását 

tekintettük meg orosz és magyar nyelvű kedvelt melódiákból. 

 

2016. 

április 13. 

Látogatás a Magyar Nemzeti Galériában Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag 

szervezésében: „A művészet forradalma. Orosz avantgárd az 1910-1920-as 

években” címmel - a Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum avantgárd 

gyűjteménye.  

 

2016. 

április 14. 

Társaságunk tagja és a MOMBT Szentgyörgyi Albert Alapítványának kuratóriumi 

tagja, Farkas Bertalan, első magyar űrhajós új könyvének rövid idővel a 

megjelenése utáni bemutatja. 

 

2016. 

április 23. 

Közgyűlést tartott a Társaság, amelyen elfogadta az Alapszabály módosítását, az 

Elnökség és az Ellenőrző Bizottság 2016. évi beszámolóját és a költségvetés 

teljesítéséről szóló előterjesztést, valamint döntött a 2016. évi költségvetésről, és 

megválasztotta a Társaság új vezető tisztségviselőjét (főtitkárát). 

2016. 

május 4. 

Az ELTE-n, a hagyományos Ruszisztikai Napok rendezvénysorozat keretében 

a MOMBT alelnöke, Gilyán György, címzetes egyetemi docens tartott 

konzultációval egybekötött előadást az Oroszországi Föderáció és a Visegrádi 

Négyek (azaz Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) közötti 

kapcsolatok jelentőségéről és az elmúlt 25 év jelentősebb fejleményeiről. A több, 

mint kétórás, élénk érdeklődéssel kísért programon az ELTE Ruszisztikai 

Intézetének végzős mesterképzésben részvevő hallgatói, valamint újságírók és 

tudományos szakemberek vettek részt. 

 

2016. 

május 9. 

A Társaság Elnöksége és számos tagja vett részt a Győzelem Napja alkalmából a 

budapesti Szabadság téren tartott koszorúzáson és a Kerepesi úti temetőben 

tartott megemlékezésen. 

 

2016. 

május 19. 

Thuróczy Gergely: „Saláták, kémnők, gárdatisztek - orosz kulturális sztereotípiák 

Rejtő Jenő műveiben” és Farkas Ádám: „A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság 

története (1945-1956)” című előadások. 

 

 

2016. 

június 8. 

A „70 éves a Társaság” rendezvénysorozat záró rendezvényeként az Orosz 

Kulturális Központban ünnepi est és koncert keretében emlékeztünk meg a Magyar-

Orosz Művelődési és Baráti Társaság (MOMBT) jogelődje megalakulásának 70. 

évfordulójáról, ahol Szent-Györgyi Érmet és a MOMBT más kitüntetéseit 

nyújtottuk át a kulturális és társadalmi kapcsolatok ápolásában kiemelkedő 

személyeknek. Az ünnepi rendezvényen Rózsa István elnök bevezetője után 

beszédet mondott Csutora Zsolt külügyi helyettes államtitkár, Vlagyimir Szergejev 

Oroszország budapesti nagykövete, Valerij Ljahov követ-tanácsos, Valerij 

 Platonov, az Orosz Kulturális Központ igazgatója és a MOMBT régi tagtársai. 

2016. 

szeptember 

8. 

Közgyűlést tartott a Társaság, amelyen elfogadta az Alapszabály módosítását, 

amelyre a Fővárosi Törvényszék 11. Pk. 61.047/1989/35. végzése alapján volt 

szükség. 

2016. 

október 15. 

Közgyűlést tartott a Társaság, amelyen megválasztotta a Társaság új Ellenőrző 

Bizottságának elnökét és tagjait. 

 

2016. 

november 

17. 

Könyvismertetők: Wisinger István: A Nobel-díjas kém (dokumentumregény 

Szent-Györgyi Albertről) és Bede Béla: Gyógyfürdők és gyógyszállók 

Magyarországon; Magyar borvidékek; Magyar népi építészet; Magyar szecessziós 

építészet; Nemzeti parkok Magyarországon orosz nyelvű kiadvány.  
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2016. 

november 

18. 

A Budapesti Gazdasági Egyetemen, az Orosz Szakmai Nap keretében, 

társaságunk alelnöke tartott előadást a magyar-orosz politikai, gazdasági és 

kulturális kapcsolatok alakulásáról az Egyetem hallgatói és oktatói számára, 

amelyet konzultáció kísért. 

2016.  

december 

10. 

Társaságunk szokásos évzáró rendezvénye, amelyen saját készítésű ételekkel, 

italokkal kedveskedünk egymásnak; a társasági programok és az éves tevékenység 

összegzése. Fellépők: Dve Gitari együttes 

 

A Társaság programjairól a tagok és a levelezőlistára feliratkozottak elektronikus, illetve postai 

levélben kaptak tájékoztatást, a programfelhívás és a beszámolók felkerültek a Társaság 

honlapjára, ezzel is segítve a Társaság közhasznú tevékenységében részt venni kívánók 

tájékoztatását. A honlap ezen túlmenően lehetővé teszi a tájékozódást az orosz vonatkozású kulturális, 

tudományos, oktatási eseményekről is (pl. budapesti Orosz Kulturális Központ programjai, hazai 

múzeumok és színházak releváns eseményei, fontosabb oroszországi programok). 

 

Az Elnökség új kezdeményezésként 2015. óta rendszeresen elektronikus levélben hívja fel a tagok 

és a Társaság tevékenysége iránt érdeklődők figyelmét az orosz vonatkozású hazai kulturális, 

tudományos és művészeti eseményekre, filmes, színházi és múzeumi programokra, közreműködik az 

ilyen jellegű rendezvényeken történő részvétel elősegítésében. Ilyen események voltak pld: 

Krausz-Ungváry vita (Kossuth Klub); Az orosz filmművészet remekei (Tabán Artmozi); Nemzeti 

szuverenitás-vitaest (Európa Klub); „Gagarin” orosz filmbemutató (Puskin Mozi Metropolis terem); 

Transz-szibériai expressz filmfesztivál (Uránia Nemzeti Filmszínház); Műfordítók a Gulágon II. – 

Karig Sára (Országos Idegen nyelvű Könyvtár). 

 

B) A Társaság tagozatainak és belső önszerveződéseinek tevékenysége 

2016-ban is folyamatosak voltak az egykori Szovjetunióban, illetve Oroszországban tanulmányokat 

folytatott érdeklődők számára létrehozott Ösztöndíjas Klub illetve a „Rosszijanka” Klub által 

szervezett rendezvények, amelyek alkalmat teremtettek olyan személyek bevonására is, akik jelenleg 

nem tagjai a Társaságnak. A Rosszijanka Klub szervezőjeként Thuróczy Lászlóné elnökségi tag 

létrehozott egy „virtuális” könyvtárat, amelynek köszönhetően a tagtársak orosz nyelvű könyveket 

kölcsönözhetnek egymásnak. 

 

Aktív tevékenységet folytatnak a Társaság hadisír ügyekkel foglalkozó tagjai, akik 2016-ban 5 

helyszínen képviselték a Társaságot. A Magyarországon a budapesti orosz nagykövetség és a 

Honvédelmi Minisztérium által szervezett tevékenységbe Társaságunk tagjai 2008-ban kapcsolódtak 

be. A nagykövetség munkatársaival 2 tagtársunk (Szilágyi György és Németh Tibor) folyamatos 

kapcsolatban van. Igény szerint végzik a feladatokat, többek között tolmácsolás, hivatalos anyagok 

fordítása, megemlékezéseken, újratemetéseken való részvétel, az orosz területekről érkező 

hozzátartozók elkísérése a helyszínre valamint a vidéki polgármesterek és a követségi munkatársak 

találkozásának megszervezése, lebonyolítása és további feladatok megbeszélése. A budapesti központi 

rendezvényeken (február 23, május 9.), valamint a megemlékezések és újratemetések vidéki 

helyszínein – Miskolc, Székesfehérvár, Kápolna, Dég, Pázmánd, Szécsény és Szeged – a Társaság 

nevében koszorú elhelyezésére került sor. Társaságunk tagjai nagy létszámban vettek részt elhunyt 

tagjaink végső búcsúztatásán.  

 

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

szervezeteivel, és a rokon profilú magyarországi szervezetekkel 

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.  
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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. 

 

A MOMBT – társaságunk általános alelnöke és az EB elnöke koordinálásával - folyamatos 

együttműködést tart fenn a FÁK Üzleti Klub, Magyarország üzleti promóciós és érdekképviseleti 

egyesülettel. 

 

Budapest, 2016. február  
Melléklet a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság 

2016. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámolóhoz  
Az Elnökség tagjainak feladatköre 

Rózsa István elnök - Alapszabály V/A. Cikk (5) bekezdés szerint; 

 

Gilyán György 

 

 

általános 

alelnök 

- Alapszabály V/A. Cikk (6) bekezdés szerint, 

- részvétel a stratégiai döntések előkészítésében, 

- kapcsolattartás hazai társadalmi és gazdasági szereplőkkel, a magyar-orosz 

kapcsolatok fejlesztésében érdekelt szervezetekkel, intézményekkel, 

- kapcsolattartás a Nemzetek Háza egyesülettel, 

- a feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcsolattartás az Oroszországi Föderáció 

budapesti nagykövetségének és kereskedelmi képviseletének illetékes vezetőivel 

és munkatársaival; 

 

Kéri József 

(2016.december 

13-án elhunyt) 

 

 

kulturális 

alelnök 

- Alapszabály V/A. Cikk (6) bekezdés szerint, 

- részvétel a stratégiai döntések előkészítésében, 

- javaslattétel a Társaság 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 Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetségének 

illetékes munkatársaival; 

Németh Tibor főtitkár - Alapszabály V/A. Cikk (8) bekezdés szerint; 

Bodrogi 

Ferencné 

 

elnökségi 

tag 

- segíti a főtitkárt a Társaság pénzügyi és gazdálkodási feladatainak ellátásában, 

ellátja a Társaság pénztárosának teendőit, 

- segíti a főtitkárt a tagnyilvántartás vezetésében, beszedi és nyilvántartja a 

tagdíjakat, 

közreműködik a Társaság tagjaival kapcsolatos kegyeleti feladatok 

végrehajtásában; 

Filepné dr. Nagy 

Éva 

 

elnökségi 

tag 

- segíti a kulturális alelnököt a Társaság programjaink megszervezésében és 

lebonyolításában, 

kapcsolatot tart a magyar-orosz együttműködésben érdekelt hazai oktatási 

intézményekkel; 

Thuróczy 

Lászlóné 

 

elnökségi 

tag 

- ellátja a Társaság belső önszerveződései (klubok, tagozatok) tevékenységének 

koordinálásával és felügyeletével kapcsolatos teendőket, 

- közreműködik a Társaság programjainak megszervezésében és 

lebonyolításában, 

kapcsolatot tart a hazai orosz civil szervezetekkel. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

1/2017. (III.25.) KGY határozat 

a Társaság 2016. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

A Közgyűlés  

 

1. az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 

2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és annak részeként az Elnökség 2016. évi jelentését; 

 

2. felhívja a Társaság elnökét, hogy – a jogszabályok és az Alapszabály előírásainak megfelelően – 

gondoskodjon a beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről. 


