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Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
2021. október 19-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a 
Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű 
(Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül 
megrendezésre.

Időpontja: 2021. október 19. Kedd, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:
1. A tisztújítási folyamat állása

Az ülésen az elnökség áttekinti a tisztújítási folyamat állását (lehetőség szerint a 
Jelölőbizottság tagjainak bevonásával).

2. A 2022. tárgyévi NEA pályázat előkészítése
A Társaság 2022. évi NEA működési pályázaton való részvételének előkészítése. (A pályázat 
benyújtandó 2021. november 3-áig.)

3. A 2021. tárgyévi NEA pályázat megvalósítása
A folyó évre megnyert pályázati összeg felhasználásának (konkrét beszerzéseknek) a 
megvitatása.

4. Székhely
Elnök úr tájékoztatja az elnökséget az ELTE BTK épületében létesítendő új székhellyel 
kapcsolatos tárgyalási folyamat állásáról. Az elnökség megteszi a szükséges intézkedéseket 
az új székhelyre vonatkozó szerződés mielőbbi megkötése érdekében.

5. Funerológiai konferencia
A 2021. november 17-én tartandó funerológiai konferencia szervezése.

6. Együttműködés a Magyar Családtörténet-kutató Egyesülettel
Az elnökség megfontolja egy, a MACSE-vel kötendő, írásbeli együttműködési megállapodás 
szempontjait, és az idevágó teendőket.

7. Együttműködés a Szlovák Genealógiai és Heraldikai Társasággal
Az SGHS részéről érkezett együttműködési szándék-jelzésre adandó válasz, ill. – adott 
esetben – a lehetséges együttműködési területek meghatározása.

8. Egyéb ügyek
Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel 
kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy 
ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a 
penztarnok.mhgt@gmail.com címen!
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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.

Budapest, 2021. október 14.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)


