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EMLÉKEZTETŐ 

az Elnökség 2021. február 24-i és március 1-i (elektronikus konferencia formájában 

megtartott) tanácskozásáról (2021/2.) 

 

A tanácskozás időpontja: 2021. február 24. 18.07-19.58 óra között, majd folytatásként március 1. 

18.00-18.59 óra között 

Helye: elektronikus térben 

Részt vettek:   Gilyán György elnök, 

Németh Tibor alelnök, 

Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag  

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag, 

Vajda József elnökségi tag 

Wikhardt Péter főtitkár 

Meghívottként: 

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke, 

Gyimesi Zsuzsanna aktivista, állandó meghívott 

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős 

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője 

Kimentését kérte: 

Viczai Péter alelnök 

Nanovfszky György tiszteletbeli elnök 

Fehér József a Szent-Györgyi Alapítvány kuratóriumának elnöke 
 

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 18.07-kor megnyitotta az ülést; 

megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött 

napirendet, amelynek módosítására sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A 

jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (6 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás): 
  

N A P I R E N D: 
 

1)  A 2021. április 14-i beszámoló és tisztújító közgyűlés tartalmi és szervezeti 

előkészítésével kapcsolatos kérdések, a közgyűlésnek benyújtandó elnökségi 

előterjesztések jóváhagyása és a Jelölőbizottság részére ajánlások megtétele - előadók: 

Gilyán György és Németh Tibor (írásos anyagok szétküldve) 

2) A tagdíjfizetés konszolidációjával kapcsolatos  feladatok, tagsági kérdések - előadók: 

Németh Tibor és Bodrogi Ferencné - szóbeli előterjesztés 

3) A MOMBT 2021. évi rendezvény-tervének pontosítása - előadó Gilyán György elnök 

(Írásos kiegészítés a január 26-i rendezvény-tervhez) 

4) Előzetes javaslat a fotópályázat szervezéséről – előadó: Filepné Nagy Éva Mária - 

szóbeli előterjesztés. 

5) Egyebek 
 

Napirendi pontok megvitatása: 

 

1) A 2021. április 14-i beszámoló és tisztújító közgyűlés tartalmi és szervezeti 

előkészítésével kapcsolatos kérdések, a közgyűlésnek benyújtandó elnökségi 

előterjesztések jóváhagyása és a Jelölőbizottság részére ajánlások megtétele - előadók: 

Gilyán György és Németh Tibor (írásos anyagok szétküldve) 
 

 

 
 

MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI és BARÁTI TÁRSASÁG 
   

E L N Ö K S É G  
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Az Elnökség elfogadta az alelnök beszámolóját, és (6 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 

0 tartózkodás) mellett meghozta a következő határozatokat: 
 

AZ ELNÖKSÉG 

1/2021. (II. 24.) Eln. számú határozata 

    a Közgyűlés összehívásáról 
 

1. Az Elnökség az Alapszabály V. Cikk (2) bekezdés d) pontjában megállapított 

feladatkörében eljárva a Társaság idei éves beszámoló és tisztújító Közgyűlését 2021. 

április 14-én (szerdán) 18.00 órai kezdettel összehívja a 2020. évi beszámolók 

jóváhagyása valamint az új elnökség és az ellenőrző bizottság megválasztása céljából. 

A járvány és az ezzel összefüggő korlátozások miatt a közgyűlési szavazások 

lebonyolítására (a 2020. évi közgyűléshez hasonlóan) elektronikus rendben kerül sor.  
 

AZ ELNÖKSÉG 

2/2021. (II. 24.) Eln. számú határozata 

2021. április 14-re összehívott beszámoló és tisztújító Közgyűlés 

napirendjének megállapításáról 
 

Az Elnökség egyetért azzal, hogy az Közgyűlés az alábbi napirenddel kerüljön 

összehívásra: 
 

1. Beszámoló az Elnökség 2020. évi működéséről, a Társaság 2020. évi tevékenységéről  

2. Beszámoló a Társaság 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2021. 

évi költségvetés megállapítására  

3. Az Ellenőrző Bizottság 2020. évi beszámolója  

4. Az új elnökség és az ellenőrző bizottság megválasztása 

 

Az alelnök ismertette az előzetesen az Elnökségnek megküldött és egyeztetett 

előterjesztéseket, majd az Elnökség nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

AZ ELNÖKSÉG 

3/2021. (II.24.) Eln. számú határozata  

a beszámoló és tisztújító Közgyűlésre benyújtandó elnökségi 

előterjesztések jóváhagyásáról 
 

1.  Az Elnökség jóváhagyja a 2021. április 14-i beszámoló Közgyűlésre az 

Elnökség nevében benyújtandó következő előterjesztéseket: 
 

- Beszámoló az Elnökség 2020. évi működéséről és a Társaság 2020. évi 

tevékenységéről, 

- Beszámoló a Társaság 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2021. évi 

költségvetés megállapítására. 

 

2) Tagsági jogviszony megszűnésének megállapításáról és a tagdíjfizetés 

konszolidációjával kapcsolatos  feladatok- előadók: Németh Tibor és Bodrogi Ferencné 

- szóbeli előterjesztés 

1) Az Elnökség elfogadta az alelnök beszámolóját, és (6 igen szavazattal, 0 nem szavazat 

és 0 tartózkodás) mellett meghozta a következő határozatot: 
 

AZ ELNÖKSÉG 

4/2021. (II.24.) Eln. számú határozata 

tagsági jogviszony megszűnésének megállapításáról 

Az Elnökség – a hozzá beérkezett bejelentések alapján – megállapítja, hogy  

Berta István és Szende György tagsági jogviszonya az Alapszabály III. Cikk (7) bekezdés 

d) pontja alapján – halálával – sajnálatosan megszűnt. 
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2) Az Elnökség elfogadta az alelnök beszámolóját, és a 2021. január 26-i elnökségi ülés 

döntésének megerősítéseként (6 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás) 

mellett meghozta a következő határozatot: 
 

AZ ELNÖKSÉG 

5/2021. (II.24.) Eln. számú határozata 

egyes tagtársak tagdíjfizetési kötelezettségének megszűntetéséről 

Az Elnökség úgy határozott, hogy a 85 év feletti, a szociálisan nehéz helyzetben lévő, 

valamint a közösségünkért már eddig sok értékes művészeti tevékenységet felmutató 

tagtársaknak nem kötelező éves tagdíjat fizetniük, és a 2021. előtti fennálló adósságukat 

töröljük. 

 

3) Az elnökség egyetértett azzal, hogy a tagdíj-elmaradásokkal rendelkező tagtársakat 

levélben vagy telefonon kell felkérni mulasztásuk pótlására. 

 

4) Az Elnökség elfogadta az alelnök előterjesztését tagfelvételi javaslatról, és egyetértett 

Tömő Ákos ELTE történész egyetemi hallgató (ajánló: Gyimesi Zsuzsanna) belépési 

kérelmének elfogadásával. 

 

3) A MOMBT 2021. évi rendezvény-tervének pontosítása - előadó Gilyán György elnök 

(Írásos kiegészítés a január 26-i rendezvény-tervhez) 

1) A MOMBT elnöksége jóváhagyta a Társaság pontosított rendezvény-tervét és 

intézkedik, hogy az felkerüljön a honlapra. 

2) A rendezvény-terv pontosítását az Elnökség – mindenek előtt a járványhelyzet 

alakulására és az azzal összefüggő korlátozások alakulására tekintettel - 2021 

áprilisában folytatja. Kérjük a tagságot további programjavaslatok, ötletek, 

elgondolások beküldésére az Elnökség részére. 

  

4) Előzetes javaslat a fotópályázat szervezéséről - előadó: Filepné Nagy Éva Mária és 

Gyimesi Zsuzsanna - szóbeli előterjesztés. 

1) Az Orosz Kulturális Központ egyetért a közös fotópályázat és kiállítás 

megrendezésével. A pályázat meghirdetését április első felében javasolják, lezárását 

augusztus 23-án, folyamatos zsűrizésének lezárását pedig szeptember 12-én.  

2) A pályázat kiértékelésére, a díjak átadására és a fotókiállítás megnyitására a MOMBT 

alapítása 75. évfordulójának alkalmából szeptember közepén tartandó, jubileumi 

kiállítással egybekötött emlékünnepségen kerülhet sor. 

3) Az Orosz Kulturális Központ és az ELTE Ruszisztikai Központ is a helyezettek 

díjazásának biztosításában részt tudnak vállalni.  
 

5) Egyebek 

1) Az elnök tájékoztatást adott arról, hogy a 2021. február 24-én délelőtt a Szabadság 

téren és a Fiumei úti hősi temetőben az Orosz Föderáció Nagykövetsége által 

szervezett koszorúzásra szűk körben került sor. Az orosz nagyköveten kívül a 

belarusz, a kínai és a szerb nagykövet vett részt, a társadalmi szervezetek közül pedig 

egyedül a mi társaságunkat hívták meg. 

2) Az elnök javaslatára az Elnökség elismerését fejezte ki Gyimesi Zsuzsanna, Szaniszló 

Orsolya és Geréb Anna tagtársainknak az általuk  az  ELTE Ruszisztikai Központ és 

a MOMBT akciójaként szervezett február 8-i Nő történeti ifjúsági tudományos 

konferencia magas szakmai és  szervezési színvonalon történt lebonyolításáért.   
 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 19.58-kor berekesztette, majd a folytatásra 2021. 

március 1-én 18.00 órakor került sor, ahol megtárgyalták és egyeztették a függőben maradt 

kérdéseket. 
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A MOMBT elnöksége következő elnökségi ülését 2021. április 7-én 18.00 órakor elektronikus 

konferencia formában tartja az elnökségi tagok és a meghívottak részvételével (előzetes tervezett 

időpont). 
 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 18.59-kor lezárta. 
 

Budapest, 2021. március 1. 
 

Összeállította: Németh Tibor alelnök 

Jóváhagyta: Gilyán György elnök 
1. sz. melléklet a MOMBT 2021.02.24-i  

elnökségi ülésének emlékeztetőjéhez 
 

A MOMBT 2021-ben tervezett rendezvényei  
 

Időpont 

 

A program megnevezése Felelős 

szervezők 

Február 8. hétfő 16.00 

elektronikus térben 

Az Orosz tudomány napja alkalmából Nők az európai 

történelemben ifjúsági tudományos konferencia az ELTE 

Ruszisztikai Központtal közös szervezésben 

 

Gyimesi 

Zsuzsanna 

Március 8. hétfő  

elektronikus térben 

Nőnapi köszöntő 

 

Gilyán György 

 

Március 25-én 17.30 

elektronikus térben 

„A műfordítás szépségei és kínjai” 

Előadó: Horváth Iván műfordító 

Viczai Péter  

Április 10. szombat 

elektronikus térben 

„ Totalnyíj Diktant” orosz nyelvi helyesírás-verseny 

nemzetközi szervezésben 

Gyimesi 

Zsuzsanna 

Április 14. szerda 18.00 

elektronikus térben 

MOMBT éves beszámoló és tisztújító közgyűlése 

 

Gilyán György 

Németh Tibor 

Május közepén 

 

Látogatás a zirci Reguly Antal emlékmúzeumban és az 

Apátságban 

Thuróczy 

Lászlóné 

Június elején Kultúrtörténeti kirándulás a Mementó Parkban a MOMBT, 

az Orosz Kulturális Centrum és a Ruszisztikai Központ 

együttes szervezésében 

Gyimesi 

Zsuzsanna 

Június közepén 

elektronikus térben 

„Geopolitikai küzdelem az Északi Sarkért” 

Előadó: Ilyas György, a Külügyi Intézet munkatársa 

Gyimesi 

Zsuzsanna 

Július közepén 

 

Látogatás a Tihanyi Apátságban a MOMBT és a Ruszisztikai 

Központ együttes szervezésében 

Gilyán György 

 

Szeptember első felében Budapest orosz vonatkozású emlékhelyei  

(I. kultúrtörténeti séta) a MOMBT, az Orosz Kulturális 

Centrum és a Ruszisztikai Központ együttes programjaként 

Gyimesi 

Zsuzsanna 

Thuróczy 

Lászlóné 

Szeptember 2. felében 

Helyszín: Orosz 

Kulturális Központ 

(Bp. Andrássy út 120.) 

MOMBT alapítása 75. évforduló alkalmából emlékünnepség 

és jubileumi kiállítás 

Gilyán György 

Németh Tibor 

Gyimesi 

Zsuzsanna 

Október közepén, 

a MOMBT székházában 

Viczai Péter:” Viszockij nyomában, avagy a Nord jelenség” 

című új könyvének bemutatója 

Viczai Péter 

November közepén 

a MOMBT székházában 

Finnugor gyökereink, rokonaink Oroszországban 

vezető magyar finnugrista kutatók előadásában 

Nanovfszky 

György 

Gyimesi 

Zsuzsanna 

December 2. hetében 

MOMBT székházában 

(Bp. Bajza utca 54.) 

MOMBT évzáró baráti találkozója  Németh Tibor, 

Thuróczy 

Lászlóné 

A MOMBT részvétele más szervezetek által jelenleg tervezett egyéb fontos eseményeken 
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Február 24. délelőtt 

a Szabadság téren és a 

Fiumei úti hősi 

temetőben 

Részvétel az OF Nagykövetség által szervezendő 

koszorúzáson  

Szilágyi György 

Május 9. délelőtt a 

Fiumei úti temetőben és 

a Szabadság téren 

Megemlékezés a II. Világháború befejezéséről. Részvétel a 

Győzelem Napja alkalmából az OF Nagykövetség által 

szerevezendő koszorúzáson. 

Szilágyi György 

 

2) Az Elnökség a fenti előzetes rendezvény-tervet nyitottnak tekinti, és felkéri a tagságot, hogy 

további program-javaslataikat folyamatosan küldjék meg az Elnökségnek. A Társaság 2021. II. 

félévre vonatkozó rendezvényi programját az Elnökség április II. felében pontosítja. 


