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Jegyzőkönyv 
 

Készült a Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság 

közgyűléséről 
 

 

A közgyűlés időpontja: 2020. január 22-én 17.00 óra. 

 
A közgyűlés helye: 1114 Budapest, Villányi út 11-13. II. em. 216/217 számú terem. 

 

A meghívó és a jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva vannak.  (1. sz. melléklet) 
 

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 51 tagja közül 14 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 17 

tagja van jelen. Továbbá javasolja, hogy a közgyűlés a kiküldött meghívó szerinti napirendeket 

tárgyalja meg. 

 

I./ 
 

Az elnök javasolja, hogy a közgyűlés dr. Horváth Tamást válassza meg levezető elnöknek. Kéri, 

hogy erről a közgyűlés kézfelemeléssel szavazzon. 

 

1./2020.01.22 sz. határozat: a közgyűlés dr. Horváth Tamást a közgyűlés levezető elnökének 

egyhangúan megszavazta. 
 

Levezető elnök javasolja, hogy a társaság a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének Mycon Györgynét, 

hitelesítőknek Gilyán Györgyöt és dr. Horváth Istvánt válassza meg. 

 

2./2020.01.22. sz. határozat: a közgyűlés Mycon Györgynét jegyzőkönyv-vezetőnek, Gilyán 

Györgyöt és dr. Horváth Istvánt hitelesítőknek egyhangúan megválasztotta. 

 

Levezető elnök javasolja az alábbi napirend elfogadását 

 

1. Személyi ügyek: új tagok felvétele, tiszteletbeli tagok ügye, 

2. Elnökségi beszámoló az Egyesület 2019. évi tevékenységéről, 

Vita és határozathozatal 

3. Javaslat a 2020. első félévi munkatervre, valamint a 2020. évi költségvetésre. 

 

3./2020.01.22. sz. határozat: a közgyűlés a napirendet egyhangúan elfogadta. 

 

II./ 
 

Levezető elnök felkéri Bardócz Bélát, terjessze elő a személyi ügyeket. 

Bardócz Béla bejelenti, hogy az előző közgyűlés óta dr. Szurovszky Oszkár és Révész Miklós, az 

egyesület tagjai, valamint dr. Del Medico Imre tiszteletbeli tagja elhunytak. 

Az jelenlévők egyperces néma felállással adóznak emléküknek. 
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Bardócz Béla bejelenti, hogy az egyesületbe rendes tagként kérte felvételét Tóth János Józsefné, dr. 

Horváth István és Váraljai Márton.  
 

Levezető elnök külön-külön a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra Tóth János Józsefné, dr. Horváth 

István és Váraljai Márton tagjelölteket.  

 

4./2020.01.22. sz. határozat: a közgyűlés Tóth János Józsefnét az Egyesület rendes tagjának 

egyhangú szavazattal felvette. 

 

5./2020.01.22 sz. határozat: a közgyűlés dr. Horváth Istvánt az Egyesület rendes tagjának 

egyhangú szavazattal felvette. 

 

6./2020. 01.22. sz. határozat: a közgyűlés Váraljai Mártont az Egyesület rendes tagjának 

egyhangú szavazattal felvette. 

 

III./ 

 
Levezető elnök: felkéri Bardócz Bélát, az egyesület elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját az 

egyesület 2019. évi tevékenységéről; (2. sz. melléklet) 

Kató Ferencet, az egyesület titkárát, hogy tartsa meg beszámolóját tevékenységéről és az egyesület 

honlapjáról. (3. sz. melléklet) 

Mycon Györgynét, az egyesület gazdálkodásáért felelős elnökségi tagot, hogy számoljon be a 2019. 

évi pénzügyi helyzetéről és gazdálkodásról, valamint a tagdíj-befizetésekről; (4. sz. melléklet). 

 
Levezető elnök: felhívja a figyelmet arra, hogy az e napirend keretében tárgyalandó beszámolókról 

együttes vita és határozathozatal lesz.  

A beszámolók elhangzása után megnyitja a vitát. 

 

A beszámolók együttes megvitatása során dr. Benkes Mihály elismerően szól a Társaság 

honlapjáról, melyet annak idején ő indított, most pedig, már több éve Kató Ferenc gondosan és jó 

színvonalon kezeli tovább. Kifejezetten jól érzi magát a Társaság programjain. 

Rácz Lajos: Javasolja, hogy a Jászi-gyűjtemény jó kezekbe kerüljön. 

Király Attila: Elmondja, hogy az ő javaslata volt a Jászi-gyűjtemény létrehozása. Felvette a 

kapcsolatot Szatmárnémetivel a hagyaték méltó helyen történő elhelyezése végett. A gyűjtemény egy 

elég jelentős részét (így duplikátumokat) átadtuk az ottani Pro Magister Társaságnak. Sajnos ez ideig 

annak elnöke, dr. Végh B. Balázs professzor nem reagált a megkeresésre. Közli, megállapodásunk 

szerint a PTI átvenné az anyagot, de helyet egyelőre nem tud biztosítani. Több száz kötetről van szó. A 

könyvek és más anyagok átmenetileg az ő lakásában vannak elhelyezve. Felhívja a figyelmet Jászi 

Oszkár emlékének, így sírhelyének gondozására. 

Bardócz Béla: Köszönetét fejezi ki dr. Király Attilának,. aki Jászi-gyűjtemény gondozását továbbra 

is lelkiismeretesen végzi. Megköszöni, hogy tiszteletbeli elnökként is mindig számítani lehet aktív 

közreműködésére. A PTI-vel mielőbb ismét fel kell vennünk a kapcsolatot. Egyetért Jászi Oszkár 

emlékének ápolásával Az első félév folyamán megszervezi a sírhely szükség szerinti rendbetételét. 

Horváth Tamás: Kérdezi, hogy Végh B. Balázs professzorról tud-e valaki? Sajnos nincs reagálás. 

 

Levezető elnök: lezárja a vitát. Szavazásra kéri fel a megjelenteket. 

 

7./2020.01.22. sz. határozat: a közgyűlés az elnöknek, a titkárnak és a pénzügyi-gazdálkodási 

vezetőnek az egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóit egyhangúan elfogadta. 

Felkéri az elnökséget, hogy a javaslatokat vegye figyelembe. (2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet, 4. 

sz. melléklet) 
 

IV./ 

 




