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2. NAPIRENDI PONT

ELŐTERJESZTÉS

a Társaság 2015. 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
2015.  évi  közhasznúsági  mellékletet  a  2015.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló
beszámoló tartalmazza.

A  jelen  előterjesztéssel  benyújtott  beszámolóból  és  a  közhasznúsági  mellékletből
megállapítható, hogy a Társaság 2015-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. március 

Rózsa István s.k.
elnök
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2. NAPIRENDI PONT

BESZÁMOLÓ

A MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG 2015. 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 Társaság a 2015. 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  2015.  év  meghatározó  fejleménye  az  Alapszabálynak  a  Polgári  Törvénykönyv
előírásaival összefüggésben szükséges módosítása és a soron kívüli tisztújítás voltak. 

A  2015.  április  25-én  lezajlott  Közgyűlésen  elfogadott  Alapszabály-módosítás
eredményeképpen az  új  Ptk-nak történő teljes  körű megfelelés  és  a  székhelyváltozás
átvezetése mellett új működési modell jött létre.  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló
2013.  évi  CLXXVII.  törvény  11.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  Ptk.  hatálybalépésekor
nyilvántartásba  bejegyzett  egyesület  és  alapítvány  a  Ptk.  hatálybalépését  követő  első
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2. NAPIRENDI PONT

létesítőokirat-módosítással egyidejűleg köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését
felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. 

A felülvizsgálat  és  a  módosítás  határideje  a  11.  §  (3)  bekezdése  szerint  legkésőbb 2016.
március 15. napja, ezt követően az egyesület és az alapítvány csak az új Ptk. rendelkezéseinek
megfelel létesít okirat alapján és az új törvény rendelkezéseinek megfelelően működhet. A
Társaság székhelyének megváltozását (amivel összefüggésben a szükséges székhelyhasználati
nyilatkozat a Nemzetek Házától beszerzésre került) az Alapszabályon át kellett vezetni, ami –
a fentiekben ismertetettek szerint – egyidejűleg az Alapszabály egészének felülvizsgálatát is
szükségessé tette.  Mindezek fényében az Elnökség elfogadta az Alapszabály módosítására
vonatkozó  javaslatot,  amely  a  székhelyváltozást  és  az  új  Ptk.  előírásaiból  fakadó
módosításokat vezeti át. Az Elnökség a Társaság működésének dinamizálása érdekében – az
elmúlt időszak gyakorlati tapasztalataira építve – tett javaslatot az Elnökség új struktúrájára (7
fős testület, amely az elnökből, két alelnökből, a főtitkárból és három további elnökségi tagból
állna), valamint a tiszteletbeli  elnökre vonatkozó rendelkezések megújítására.  Az Elnökség
feladatorientált  munkaszervként  és  a  Társaság  ügyvezetéseként  gondoskodik  a  Társaság
törvényes  működéséről,  ügyvezetéséről,  programjainak szervezéséről,  míg  a  távlatos  célok
meghatározásában és a Társaság külső megjelenítésében – átalakított érdemi feladatkörrel –
egy, a magyar-orosz kapcsolatokban elismert, komoly eredményekkel és életúttal rendelkező
tiszteletbeli  elnök  működik  dr.  Nanovfszky  György  volt  moszkvai  magyar  nagykövet
személyében.  Egyebekben  az  Alapszabály  módosítása  nem  jelent  érdemi  működési
módosulást a Társaság életében, miután az elmúlt időszakban az Alapszabály-módosítás során
a Társaság már figyelemmel volt az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra.

A 2015. április 25-ei Közgyűlés megválasztotta a Társaság új vezető tisztségviselőit, és az
Alapszabály-módosításra figyelemmel módosította saját ügyrendjét is.

A Közgyűlés Ügyrendjének módosítását az Alapszabálynak az új Polgári Törvénykönyv
hatálybalépésével  összefüggő  módosításai  indokolták.  Az  új  Ptk.  rendelkezései  alapján
egyes,  a Közgyűlés működésével  összefüggő kérdések törvényi,  illetve alapszabályi  szintű
szabályozásával az alacsonyabb, ügyrendi szintű szabályozás alapja megszűnt. A párhuzamos
szabályozás  elkerülése  és  a  szabályozásnak  az  alkalmazás  során  szerzett  tapasztalatokból
fakadó  egyszerűsítésére  vonatkozó  igények  érvényre  juttatása  is  indokolta  a  Közgyűlés
Ügyrendjének módosítását.

I. AZ ELNÖKSÉG 2015. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS

A) A testületi működéssel összefüggő információk

Az Elnökség tagjainak lemondását követően megtartott  2015. évi tisztújító Közgyűlésen a
tagság az Alapszabály módosításával  a korábbi kilenctagú helyett  héttagú elnökséget
választott. Az Elnökségnek belüli  feladatmegosztás az új összetételnek és a megváltozott
létszámnak  megfelelően –  a  korábbi  időszakhoz  képest  –  értelemszerűen  nagyobb
mértékben módosult. Az Elnökség működési rendjét a 2015. május 26-ai ülésen módosított
ügyrend határozza meg (az Elnökség Ügyrendjének módosításáról szóló 19/2015. (V. 28.)
Eln.  határozat).  A  feladatmegosztást  a  beszámoló  melléklete tartalmazza.  Az Elnökség
2015-ben  az  Alapszabályban  előírt  negyedévenkénti  ülésezési  kötelezettséget
meghaladóan, öt alkalommal tartott ülést, és ezeken összességében 23 határozatot hozott.
Az ülésekre vonatkozó statisztikai összesítést a következő táblázat tartalmazza.
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Az Elnökség ülésének időpontja Az ülésen 
megtárgyalt napirendek

száma*
meghozott érdemi

döntések száma
2015. január 26. 4 (2) 4

2015. február 23. 5 (2) 4

2015. március 23. 3 (3) 8

2015. május 28. 4 (6) 5

2015. október 7. 3 (7) 4

Ülések száma összesen: Megtárgyalt napirendek
száma összesen:

Meghozott érdemi
döntések száma

összesen:
5 19 (20) 25

* 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 – hangsúlyosan szerepeltek a tagsági
jogviszonnyal  és  a  tagdíjjal,  a  Társaság  adminisztratív  működésével  és  gazdálkodásával
vonatkozásaival  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 2015. évben is meghatározó feladat volt a Társaság megalakulása 70. évfordulójának
megünneplésével  összefüggő  tevékenység.  A  Elnökség  18/2015.  (V.  28.)  Eln.
határozatával  döntött  a  Társaság  megalakulásának  70.  évfordulója  alkalmából  kiírt
pályázat eredményéről, és Farkas Ádám: A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság története
1945  és  1954  között című  pályaművet a  pályázat  I.  díjának  nyertesévé  nyilvánította.  (A
nyertes pályázat anyaga teljes egészében elérhető a Társaság honlapján.)

Összetételbeli  módosulással  (Sebestyén  Imre  helyett  Gilyán  György alelnök részvételével)
működik a 15/2014. (XII. 15.) Eln. határozatával létrehozott elnökségi munkacsoport, amely
javaslatot  tesz  az  évfordulós  rendezvényekre  és  összehangolja  azok  megvalósítását.  Az
Elnökség  ülésein  a  kérdés  kapcsán  folytatott  konzultációk  során  megvitatásra  került  a
rendezvényekhez megnyerhető támogatók (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara, Emberi Erőforrások Minisztériuma) körének feltérképezése és a
velük történő kapcsolatfelvétel kérdése.

A  Közgyűlés  2015.  április  25-ei  ülését  előkészítendő az  Elnökség  –  a  már  megszokott
rendben – elfogadta a jogszabályban és az Alapszabályban előírt beszámolókat, a költségvetés
teljesítéséről szóló beszámolót és a 2015. évi költségvetés megállapítására irányuló javaslatot,
amelyeket a Közgyűlés elfogadott. 
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B) Az Elnökség működésének szabályozottsága

Az  Elnökség  a  2014.  évvel  összevetve  kis  mértékben  megváltozott  szabályozottsági
keretek között működött. Az új összetételű Elnökség 2015. május 26-ai ülésén 19/2015. (V.
28.)  Eln.  számú  határozatával módosította 1/2012.  (X.  8.)  Eln.  határozattal  elfogadott
ügyrendjét. Az ügyrend-módosítás alapvetően az Elnökség tagjai közötti munkamegosztás és
helyettesítés  szabályait  érinti,  továbbá  szabályozza  a  tiszteletbeli  elnök  előterjesztéseinek
elnökségi döntés-előkészítésbe történő becsatornázásával összefüggő szabályokat.

C) A tagsági jogviszonnyal összefüggésben hozott döntések

Az Elnökség  a tagsági jogviszonnyal összefüggő feladatkörében 2015-ben 8 rendes tagot
vett fel a Társaságba, tiszteletbeli tag megválasztására ugyanakkor nem tett javaslatot. 2015-
ben 4 rendes tag tagsági jogviszonya szűnt meg a tag halálával. 

Az Elnökség 2015-ben 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  15/2015.  (III.  23.)  Eln.  számú
határozatával döntött a tagdíjelmaradás rendezésével kapcsolatos eljárás megindításáról. Az
elektronikus  és  papíralapú  levelek  minden  érintettnek  kézbesítésre  kerültek.  Egyébiránt  a
tagdíjbefizetések gördülékenyebbé tétele érdekében a Társaság továbbra is biztosítja, hogy a
tagdíjakat banki átutalással, az egyes rendezvények során készpénzes befizetéssel is rendezni
lehessen.  További  áttekintés  igényel  (az  illetékfizetés  okán)  az  ún.  sárgacsekkek
használatának kérdése.

Az Elnökség 16/2015. (III. 23.) Eln. határozatával döntött arról, hogy a Társaság azon tagjai
esetében, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak a Társaság rendezvényein rendszeresen
részt venni, de tagsági jogviszonyukat fenn kívánják tartani, kapjanak lehetőséget arra, hogy a
továbbiakban a Társaság tiszteletbeli tagjai legyenek. A tiszteletbeli tagság azon személyek
esetében legyen  kezdeményezhető,  akik  legalább  húsz éve  tagjai  a  Társaságnak és  annak
munkájában kiemelkedő módon, tevékenyen részt vettek.

D) A Közgyűlés határozatainak végrehajtása

Az Elnökség, illetve a Társaság tisztségviselői a 2015. április 25-én megtartott Közgyűlésen
hozott  határozatokban  előírt  feladatokat  végrehajtották,  így  megtörtént  az  éves
beszámoló és a közhasznúsági melléklet letétbe helyezése és közzététele (1/2015. (IV. 25.) és
2/2015.  (IV.  25.)  KGY  határozat),  az  Elnökség  a  3/2015.  (IV.  25.)  KGY  határozatban
megállapított költségvetés alapján, a tagdíjra vonatkozó 4/2015. (IV. 25.) KGY határozatot
végrehajtva  szervezte  a  Társaság  tevékenységét. (A  Társaság  2015.  évi  költségvetésének
végrehajtásáról az Elnökség külön előterjesztésben számol be a Közgyűlésnek.) A Társaság
elnöke  és  főtitkára  a  6/2015.  (IV.  25.)  KGY határozatban  foglaltak  szerint  benyújtotta  a
Fővárosi  Törvényszéknek a Társaság Alapszabályának módosításával  összefüggő változás-
bejelentést.
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E) Egyéb tevékenységek

─ külső kapcsolatok

Ahogyan azt a 2014. évről benyújtott beszámolóban már jelezte az Elnökség azt az azóta
már tapasztalat  úton is alátámasztott tényt, a Nemzetek Háza (és így a Társaság) új
székhelyének  (Budapest,  Bajza  utca  54.  magasföldszint  1/1.) adottságai  időről-időre
szükségessé  teszik  a  Társaság  nagyobb  (50-70  fős) rendezvényeihez  külső  helyszín
biztosítását.  Külön erőfeszítést  igényel,  hogy a Bajza utcai  ingatlanon kívüli  rendezvényi
helyszín használata ne jelentsen anyagi többletterhet a Társaságnak. Az eddigi tapasztalatok
azt  mutatják,  hogy  további  intézkedésekre  van  szükség  a  civil  szervezeti  működéshez
szükséges  feltételek  (a  dokumentumok  nyilvánosságát  lehetővé  tevő  felület,  telefonos
elérhetőség  stb.)  zavartalan  biztosításához  is.  A  Társaság  korábbi  döntései  alapján
változatlanul  képviselendő  álláspont  a  Nemzetek  Háza  vonatkozásában,  hogy a  szervezet
mutasson be legalább középtávú stratégiát a jövőbeni működésre.

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.

─ 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.
Díjátadásra 2015-ben nem került sor. 

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.
Az Elnökség 2015-ben díszoklevél adományozásáról nem hozott döntést.

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 kuratóriuma 2015-
ben is változatlan összetételben (elnök: Fehér József, tagok: Salga Ilona Erzsébet ügyvezető
titkár, Farkas Bertalan, Miskei Mihály, Parizán Ildikó) folytatta tevékenységét. 
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A  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  hatálybalépésével  összefüggő
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 11. §  (1)
bekezdése  szerint  a  Ptk.  hatálybalépésekor  nyilvántartásba  bejegyzett  alapítvány  a  Ptk.
hatálybalépését  követ  ő els  létesít  okirat  módosítással  egyidej leg  köteles  a  létesítő ő ű ő
okiratának  mindazon  rendelkezését  felülvizsgálni  és  szükség  szerint  módosítani,
amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. 

Az Alapítvány székhelyének megváltozását  az Alapítvány Alapító Okiratán át kellett
vezetni,  ami  egyidejűleg  az  Alapító  Okirat  egészének  felülvizsgálatát  és  a
székhelyhasználati  engedély beszerzését  is  szükségessé tette.  Mindezek fényében 2014
végére elkészült a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Alapító Okiratának módosítására
vonatkozó javaslat, amelyet az Elnökség 2015. január 26-ai és február 23-ai, majd – már
az új összetételű Elnökség – 2016. január 19-ei ülésén tárgyalt meg és fogadott el.  A
módosítás kizárólag az új Ptk. előírásaiból fakadó módosításokat vezeti át és nem jelent sem
belső  szervezeti,  sem érdemi  működési  módosulást  az  Alapítvány tekintetében,  ugyanis  a
legutóbbi alapítóokirat-módosítás óta eltelt időszak tapasztalatai nem indokoltak ilyen jellegű
átalakítást.

Az  Alapítvány  kuratóriuma  2015-ben  negyedéves  rendszerességgel  tartott  üléseket,
azokat az Alapítvány kuratóriumának elnöke vezette, valamennyi ülés határozatképes volt.
      
Az Alapítvány 2015-ben volt 25 éves. A kuratórium a megemlékezés méltóbb és nagyobb
hatékonyságú  formájának  nem  az  ünnepséget,  hanem  egy  kétoldalú  tudományos
konferencia  megtartását  látta  célszerűnek. Az  Alapítvány  cél  szerinti  tevékenysége
értelmében  elősegíti  a  magyar-orosz  tudományos  együttműködést,  a  két  ország  és  az
utódállamok  (FÁK)  közötti  együttműködés  fenntartását,  bővítését,  kiemelt  figyelemmel  a
fiatal  kutatók  körére.  Ezért  kétoldalú  együttműködés  keretében  hívtunk  meg  szibériai
tudósokat  –  akadémiai  vezető  közgazdászokat  –  Oroszországból. 2015 nyarán  elkészült  a
programterv, amiben dr. Horváth Gyula professzor, a MTA KRTK Pécs Kutatások Intézete
vezetője  volt  az  Alapítvány  segítségére.  2015.  október  13-ára  terveztük  a  vendégek
Magyarországra érkezését, de Horváth professzor úr váratlan, tragikus halálára figyelemmel,
az  Intézet  kérésére   a  2016.  február  29–március  5.  közötti  időpontra  kényszerültünk
átütemezni  a  rendezvényt.  Köszönet  illeti  mindazokat,  akik  segítettek  a  rendezvény
megszervezésében,  köztük  külön  is  dr.  Filepné  Nagy  Évát  és  dr.  Filep  Gyulát,  akik  az
akadémiai intézetek és egyetemek közötti koordinálásban nyújtottak értékes segítségét.

2015-ben  a  partnerekkel  a  szervezési  és  anyagi  feltételekre  nézve  kötöttünk
megállapodást, előkészítve ezzel a OTA Szibériai Akadémiai Tagozattal történő későbbi
együttműködési. megállapodás megteremtésének lehetőségét.
 
Orosz  nyelvtudásának  a  fonyódligeti  gyermektáborban  is  történő  fejlesztésében
örömmel segítettük Godó Viktort, aki elvégezve a középiskolát  Brüsszelben tanul tovább,
és  második  nyelvnek  az  oroszt  választotta.  Jelenleg  Moszkvában  Majakovszkij
munkásságáról  és  társadalomszemléletéről  szóló  kulturális  és  társadalompolitikai
tanulmányainak  elősegítésére  –  kérésének  megfelelően  –  kapcsolatot  teremtettünk  a
Csajkovszkij konzervatóriummal, illetve orosz operaénekesekkel. 

Az Alapítvány gazdálkodása 2015-ben a következőképpen alakult:

                  Bankszámla nyitó egyenlege   2015. január 01.               3.107.249.- Ft
                  Bankszámla záró egyenlege    2015. december 31.          2.936.899.- Ft
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II. A TÁRSASÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A) A Társaság programjai

Időpont Esemény
2015.

február 
26.

A  „70  éves  a  Társaság” rendezvénysorozat  részeként  Krausz  Tamás  egyetemi
tanár, a Társaság Elnökségének tagja tartott előadást Budapest felszabadításának 70.
évfordulójáról a Nemzetek Házában.

2015.
március 

5.

A Társaság  hagyományos  nőnapi  rendezvénye,  amelyen a Kátya  Morozova –
Horváth  Róbert  összetételű  Balalajka-Tangóharmónika  Duó  lépett  fel  orosz
népdalokkal  és  románcokkal.  Az esten Rózsa  István elnökségi  tag  köszöntötte  a
Társaság ünnepelt tagjait.

2015.
március 

5.

„Hol tart az ukrán válság” címmel került sor vitára az ELTE BTK Kelet-Európa
Története Tanszék és az Eszmélet folyóirat rendezésében az ELTE-n. Vitaindított
tartott Krausz Tamás és Gyóni Gábor, Társaságunk tagjai. 

2015.
április

25.

Közgyűlést  tartott  a  Társaság,  amelyen a  tagság  elfogadta  az  Elnökség  és  az
Ellenőrző  Bizottság  2014.  évi  beszámolóját  és  a  költségvetés  teljesítéséről  szóló
előterjesztést, valamint döntött a 2015. évi költségvetésről, valamint megválasztotta a
Társaság új vezető tisztségviselőit (a héttagú Elnökséget) és dr. Nanovfszky György
személyében tiszteletbeli elnököt választott.

2015.
május

8.

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.

2015.
június

6.

Puskin teadélutánon vettek részt tagjainak az ELTE Ruszisztikai Intézetében. A
rendezvényen dr. Kalavszky Zsófia Puskin-kutató tartott bevezető előadást.

2015.
június

9.

A „70 éves a Társaság” rendezvénysorozat részeként a Társaság megalakulásának
évfordulóján magyar  és orosz művészek részvételével komolyzenei  koncertre került
sor a budapesti Orosz Kulturális Központban. Rózsa István elnök bevezetőjét követően
Drucker  Tibor,  aki  létrejöttétől  kezdve  tagja  a  Társaságnak,  felidézte  az  1945-ös
megalakulás időszakát és a 70 év meghatározó eseményeit. Az eseményen a budapesti
orosz nagykövetséget  Valerij  Ljahov követ-tanácsos és Valerij   Platonov,  az Orosz
Kulturális Központ igazgatója képviselte.

2015.
október

29.

Dr.  Nanovfszky György,  a Társaság tiszteletbeli  elnöke mutatta be új könyvét
(NANO) a Társaság tagjainak és az érdeklődőknek.  A könyv bepillantást enged
Nanovfszky György moszkvai  nagyköveti  munkájának kulisszatitkaiba,  széles  körű
közéleti és szakmai tevékenységébe.

2014.
november

26.

Thuróczy  Lászlóné,  a  Társaság Elnökségének  tagja  tart  vetítéssel  egybekötött
beszámolót  idén  nyári  oroszországi  útjáról.  Az  útibeszámoló  számos  felvétellel
illusztrált képet adott Oroszország több régiójáról, köztük az orosz Távol-Keletről is.

2015. 
december 

8.

Orosz  Kulturális  Központ  „Népi  diplomácia”  mozgalom  90.  évfordulója
alkalmából  megtartott  rendezvényén részt  vett  Rózsa  István,  a  Társaság  elnöke,
valamint előadást tartottak Gilyán György és Kéri József alelnökök.

2015.
december 

12.

Évzáró  rendezvény. A  2015-ös  társasági  programok  és  tevékenység  összegzése,
amelynek során Rózsa István elnök köszöntötte a megjelenteket.

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
kívánok  tájékoztatását.  A  honlap  ezen  túlmenően  lehetővé  teszi  a  tájékozódást  az  orosz
vonatkozású kulturális, tudományos, oktatási eseményekről is (pl. budapesti Orosz Kulturális
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Központ  programjai,  hazai  múzeumok  és  színházak  releváns  eseményei,  fontosabb
oroszországi programok).

2015-ben az Elnökség új kezdeményezésként 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
esemény volt  például  az Orosz Kulturális  Napok 2015 programja,  Dosztojevszkij “Bűn és
bűnhődés”  című  regényének  legújabb  magyar  fordításának  2015.  júniusi  bemutatója,  az
„Abszolút  szépség”  és  „Vörös  horizont”  tárlatok  a  Ludwig  Múzeumban  2015  nyarán,  az
Alekszandrov együttes  és  az  orosz Belügyminisztérium ének-  és  táncakara  magyarországi
fellépése 2015 szeptemberében, a 2015. szeptember 17-21. között a budapesti Puskin moziban
megrendezett Orosz Filmhét, valamint a Határon túli orosz amatőr színházak fesztiválja 2015.
október 8 és 11 között. 

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,
melynek köszönhetően a tagtársak orosz nyelvű könyveket kölcsönözhetnek egymásnak.

Aktív tevékenységet folytatnak a Társaság hadisírügyekkel foglalkozó tagjai, akik 2015-ben
11 helyszínen képviselték a Társaságot. A Magyarországon a budapesti orosz nagykövetség
és a Honvédelmi Minisztérium által irányított, 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  Ludányhalászi  –  a  Társaság  nevében  koszorú  elhelyezésére  került  sor.
Társaságunk  tagjai  nagy  létszámban  vettek  részt  elhunyt  tagjaink  végső  búcsúztatásán.
Jelenlegi  ismereteink  szerint  2016-ban  4  helyszínen  lesz  emlékmű  rekonstrukció,  illetve
temetői  síráthelyezés,  amelynek  előkészületeiben  (szakemberekkel  történő  egyeztetés)
tolmácsként tagjaink részt vesznek.

C) Együttműködés a magyarországi orosz képviseletekkel, 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. Folyamatos figyelemben részesülnek a Társaság rendezvényei a budapesti orosz
nagykövetség részéről is.

10



2. NAPIRENDI PONT

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 az orosz honfitársak országos konferenciáin, illetve egyéb rendezvényeken,
és szakmai-szervezési kérdésekben is rendszeres a párbeszéd.

Budapest, 2016. március 

* * *
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Melléklet  a  Magyar-Orosz  Művelődési  és  Baráti  Társaság
2015. 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 munkatársaival;

Kéri József 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;

Gémesi Ferenc 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.
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HATÁROZATI JAVASLAT

…/2016. (IV. 23.) KGY határozat

a Társaság 2015. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

A Közgyűlés 

1. az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a
Társaság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót és annak részeként az Elnökség 2015.
évi jelentését;

2.  felhívja  a  Társaság  elnökét,  hogy  –  a  jogszabályok  és  az  Alapszabály  előírásainak
megfelelően – gondoskodjon a beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről.
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