
1   Jegyzőkönyv   Készült a Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság (székhelye: 1114 Budapest, Villányi út 11-13.)  Tisztújító közgyűléséről  A Közgyűlés helye: 1114 Budapest, Villányi út 11-13. II. em. 216/217 számú terem. Időpont:2019. február 27.-én 17.00 óra. A meghívó és a jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva vannak.  Bardócz Béla, a Társaság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 17 órai kezdéskor nincs jelen a tagság 50%-a +egy fő. A jelenléti ív tanúsága szerint a Társaság 52 tagja közül 23 fő jelent meg, ezért a közgyűlés nem határozatképes.  Bejelenti, hogy 17.15 órakor az egyesület ugyanitt közgyűlést tart, változatlan napirenddel, addig szünetet rendel el. Tájékoztatásul közli, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők létszámára tekintet nélkül határozatképes, de új napirendi pontot már nem lehet felvenni a tárgysorozatba.  A Társaság Elnöke 17.15 órakor ismét megnyitja a közgyűlést. Megállapítja, hogy a Társaság 28 tagja van jelen. Továbbá javasolja, hogy a közgyűlés a kiküldött meghívó szerinti napirendeket tárgyalja meg.   I./  Elnök javasolja, hogy a közgyűlés levezető elnöke dr. Horváth Tamás legyen. Kéri, hogy erről a közgyűlés kézfelemeléssel szavazzon.  1/2019.02.27 sz. határozat: a közgyűlés Horváth Tamást a közgyűlés levezető elnökének egyhangúlag megszavazta.  Levezető elnök: javasolja, hogy a társaság a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Gáspár Istvánt, hitelesítőknek dr. Róbel Sándort és Eredics Lászlót válassza meg.  2/2019.02.27. sz. határozat: a közgyűlés Gáspár Istvánt jegyzőkönyv-vezetőnek, Róbel Sándort és Eredics Lászlót hitelesítőknek egyhangúlag megválasztotta.  Levezető elnök: javasolja az alábbi napirend elfogadását 1. Személyi ügyek 2. Elnökség beszámolója 3. Tisztújítás 4. Előterjesztés a 2019. évi munkatervre 5. A 2019. évi költségvetési terv  3/2019.02.27. sz. határozat: a Közgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta.  



2   II./  Levezető elnök: felkéri Bardócz Bélát, terjessze elő a személyi ügyeket. Bardócz Béla bejelenti, hogy az előző közgyűlés óta Harsányi Iván, Nagy János, Zoletnik Sándor, Juhász Ottó és Csendes Sándor, az egyesület tagjai ill. tiszteletbeli tagja elhunytak. Az jelenlévők egyperces néma felállással adóznak emléküknek.  Bardócz Béla bejelenti, hogy az egyesületbe rendes tagként kérte felvételét dr. Pataki Pál és Révész Miklós.   Levezető elnök: külön-külön a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra Pataki Pál és Révész Miklós tagjelölteket.  4/2019.02.27 sz. határozat: a közgyűlés dr. Pataki Pált az egyesület rendes tagjának egyhangú szavazattal felvette.  5/2019.02.27 sz. határozat: a közgyűlés Révész Miklóst az egyesület rendes tagjának egyhangú szavazattal felvette.   III./  Levezető elnök: felkéri Bardócz Bélát, az egyesület elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját az egyesület 2017-2018. évi tevékenységéről; Kató Ferencet, az egyesület titkárát, hogy tartsa meg beszámolóját tevékenységéről és az egyesület honlapjáról; Mycon Györgynét az egyesület gazdálkodásáért felelős elnökségi tagot, hogy számoljon be a 2018. évi pénzügyi helyzetéről és gazdálkodásról, valamint a tagdíj befizetésekről. A beszámolók a jegyzőkönyv mellékleteiként csatolva vannak!  Levezető elnök: felhívja a figyelmet arra, hogy az e napirend keretében tárgyalandó beszámolókról együttes vita és határozathozatal lesz. Megnyitja a vitát.  A beszámolók együttes megvitatása során dr. Benkes Mihály elismerően szól a Társaság honlapjáról, melyet annak idején ő indított, most pedig Kató Ferenc gondosan és jó színvonalon folytat tovább, már több éve.  Levezető elnök: lezárja a vitát. Szavazásra kéri fel a megjelenteket.  6/2019.02.27 sz. határozat: a közgyűlés az elnöknek, a titkárnak és a pénzügyi-gazdálkodási vezetőnek az egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóit egyhangúlag elfogadta. Felkéri az Elnökséget, hogy a javaslatokat vegye figyelembe.   IV./  Levezető elnök: Bejelenti, hogy az elnökség kétéves mandátuma lejárt.  Javasolja, hogy a Közgyűlés öttagú elnökséget – elnököt és négy elnökségi tagot – válasszon, mivel a taglétszám nem indokolja, hogy a tagság több mint 10%-a az elnökség 



3  tagja legyen, továbbá az elmúlt közel két év tapasztalata igazolja, hogy az ötfős elnökség is jól el tudja látni a feladatot. Javasolja továbbá, hogy az elnök és a négy elnökségi tag, köztük a titkár, megválasztására nyílt szavazással kerüljön sor.  7/2019.02.27. sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy öttagú elnökséget válasszon és a tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történjen.  Levezető elnök felkéri a tagság által korábban megválasztott Jelölő Bizottság elnökét,  dr. Király Attilát, számoljon be munkájukról. Király Attila ismerteti a Jelölő Bizottság jelentését és javaslatot teszt a Társaság elnökére, titkárára és az elnökség tagjaira:  Elnök: Bardócz Béla Titkár: dr. Kató Ferenc Elnökségi tag: dr. Horváth Tamás, Mycon Györgyné és dr. Venczel István. A jelentés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.  Levezető elnök megkérdezi a jelenlévőket, van-e más jelöltjük a fenti posztokra. Megállapítja, nincs más jelölt. Ezután elrendeli a szavazást az  elnökre:  8/2019.02.27. számú határozat: A Közgyűlés a Társaság elnökévé egyhangúlag megválasztja Bardócz Bélát.  Hatályos: a közgyűlés napjától  titkárra:  9/2019.02.27. számú határozat: A Közgyűlés a Társaság titkárává egyhangúlag megválasztja dr. Kató Ferencet.  Hatályos: a közgyűlés napjától  az elnökség tagjaira:  10/2019.02.27. számú határozat: A Közgyűlés a Társaság Elnöksége tagjaivá egyhangúlag megválasztja dr. Horváth Tamást, Mycon Györgynét, dr. Venczel Istvánt.  Hatályos: a közgyűlés napjától   V./  Levezető elnök: felkéri Kató Ferencet terjessze elő az egyesület 2019. év első félévi munkatervét, majd az a közgyűlés vitassa meg.  Kató Ferenc elmondja, hogy az első félévi program már januárban megkezdődött, Kusai Sándor nagykövet tartott magas színvonalú, nagy érdeklődéssel kísért előadást Kínáról. 



4  Március 20-án Bayer Mihály nyugalmazott nagykövet tart előadást a Közel-Keletről. A meghívót a napokban megkapják tagjaink és az un. holdudvar.  Több előadás előkészítése van folyamatban. Előreláthatóan június közepén meghallgathatjuk Domonkos Endre, a Gazdasági Egyetem kutatója előadását a katalán helyzet fejleményeiről, a spanyol-katalán viszony alakulásáról. Fel akarjuk kérni Szent-Iványi István volt külügyi államtitkárt, nagykövetet, erre azonban célszerűbb a második félévben sort keríteni.  Április és május hónapokra még nincs konkrét tervünk, kéri a jelenlévőket, hogy tegyenek javaslatokat, mondják e,l miről szeretnének hallani.  Benkes Mihály időszerűnek tartja, hogy ismét foglalkozzunk Franciaországgal, de ezt a témát is célszerű a második félévben napirendre tűzni. Molnár Jenő az amerikai és észak-koreai elnök találkozója kapcsán az észak-koreai helyzet napirendre tűzését javasolja. Nagy Lajosné szívesen meghallgatná dr. Horváth István volt bonni, majd bécsi nagykövet helyzetértékelését Németországról. Bardócz Béla klímaváltozás kapcsán az energia-politika nemzetközi kérdéseivel foglalkozó előadásra javasolja Holoda Attila, vagy más ismert szakértő felkérést.  Kató Ferenc megköszöni a javaslatokat. A francia és német témát a második félévben lesz majd célszerű napirendre venni.   Levezető elnök: lezárja a vitát és szavazást rendel el az első félévi munkatervről.  11/2019.02.27. sz. határozat: A közgyűlés a 2019. év első félévi munkatervet egyhangúlag elfogadta. Felkéri az elnökséget, hogy a további program kialakításakor az elhangzott javaslatokat tartsa szem előtt.   VI.  Levezető elnök. Felkéri Mycon Györgynét, hogy ismertesse a Társaság 2019. évi költségvetésére és gazdálkodására vonatkozó javaslatokat, majd azokat a Közgyűlés vitassa  meg.  Mycon Györgyné elmondja, hogy az Egyesület gazdálkodása stabil. Előre láthatólag a jövőre vonatkozóan is adottak az eddigi feltételek. Továbbra is elsődleges szempont a takarékosság, csak az indokolt kiadásokra fordítunk pénzeszközt. Kéri a tagságot, hogy az év első harmadában rendezzék a tagdíj kötelezettségüket. Előzetes számítások alapján 2019-ben megközelítően egy millió forinttal fogjuk zárni az évet.  Levezető elnök: szavazást rendel el.  12/2019.02.27. sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Gazdasági felelős 2019-re vonatkozó gazdálkodási előterjesztését.   Levezető elnök átadja a szót a megválasztott elnöknek. 




