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Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
2020. november 9-i elnökségi ülésére
Tisztelt Tagtársunk!
A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a
Társaság következő elnökségi ülésére.
Az ülés helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum, Pollack terem (1088. Budapest, Múzeum körút 1416.)
Időpontja: 2020. november 9. Hétfő, délután 17 óra (17:00)
Az ülés napirendi pontjai:
1. NEA pályázat
A 2021. tárgyévre benyújtandó működési pályázat részleteinek kidolgozása.
2. Tagfelvétel
Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő
események tudomásul vétele.
3. Weboldal
A régi weboldal megszüntetésével, és az új weboldal fenntartásával kapcsolatos döntések.
4. Adományok
Az elmúlt időszakban a Társaság javára tett adományok (SZJA 1%, könyv, eszköz)
számbavétele.
5. Harmath Arisztid temetése
A részvétel módjának megbeszélése.
6. Egyéb ügyek
Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.
Az ülésen az MHGT bármely rendes tagja megjelenhet, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.
Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!
Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési
határozat értelmében küldöm.

(FIGYELEM! Kiegészítő információk a túloldalon!)

Kiegészítő információk:
A járványhelyzetre, és az azzal kapcsolatos hatósági rendelkezésekre való tekintettel, kérjük
szépen Tisztelt Tagtársainkat, hogy az ülésen legyenek kedvesek a következő óvintézkedéseket
követni:
 Arcukat takarják el maszkkal!
 Lehetőség szerint viseljenek kesztyűt!
 A jelenléti ívet saját (kék színű) golyóstollukkal írják alá!
 A teremben egymástól két métert meghaladó távolságra foglaljanak helyet! (A közvetlen
kontaktus kerülendő!)
Kérjük a járvány szempontjából fokozottan veszélyeztetett T. Tagtársainkat, hogy az ülés
helyszínének megközelítésekor kellő óvatossággal járjanak el!
Azon tagtársaink számára, akik egészségi okokból nem tudnak részt venni az ülésen, lehetőséget
biztosítunk az elektronikus részvételre, a Skype kommunikációs alkalmazáson keresztül.
Aki ilyen formában kíván részt venni az ülésen, legyen kedves azt előzetesen, e-mailben jelezni, a
penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Budapest, 2020. október 30.

Tisztelettel:
Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

