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Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
2023. március 3-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

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

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

Időpontja: 2023. március 3. Péntek, délután 17 óra (17:00).

Az ülés napirendi pontjai:
1. MACSE–MHGT családtörténeti konferencia

A MACSE és az MHGT által tartandó közös, családtörténeti tárgyú konferencia részleteinek 
megbeszélése; az elképzelések egyeztetése a MACSE (jelen ülésre meghívott) illetékeseivel.

2. 1848–1849-es emlékülés
Az MHGT által tartandó 1848–1849-es emlékülés megszervezésével kapcsolatos rövid 
megbeszélés. (Az emlékülés 2023. március 23-án, a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeumban lesz.)

3. Székhely-ügy
Elnök úr tájékoztatja az elnökséget a székhely-használattal kapcsolatos tárgyalások 
eredményéről, melyeket az ELTE BTK illetékeseivel folytatott. Az elnökség megállapítja a 
székhely-probléma lezárásához szükséges lépéseket.

4. NEA-pályázatok
A 2022. tárgyévi NEA pályázat lezárása érdekében szükséges támogatási szerződés-
módosítás előkészítése.
A pénztárnok tájékoztatja az elnökséget a 2021. tárgyévi NEA pályázat (immár benyújtott) 
elszámolásáról, valamint javaslatot tesz a 2023. tárgyévi NEA pályázaton nyert 150 ezer 
forintos összeg felhasználására (a korábban benyújtott pályázati költségvetés alapján).

5. A TURUL folyóirattal kapcsolatos teendők
A TURUL folyóirat (ill. az ahhoz kapcsolódó jogok) MHGT részére való visszavételével 
kapcsolatban, az elmúlt időszakban történt lépések áttekintése (az ebben részt vett Tagok 
beszámolói). A további teendők meghatározása.

6. Könyvelő megbízási díja
A pénztárnok előterjesztése, a könyvelő megbízási díjának, a 2023. tárgyévtől történő 
megemelésére. (A megbízási díj emelésének oka a 2021–2022. évi magas infláció, továbbá a 
TURUL átvétele kapcsán nyitandó külön bankszámla folytán jelentkező többletmunka.)

7. Együttműködési megállapodás az MNL-lel
Az elnökség megtárgyalja és véglegesíti a Magyar Nemzeti Levéltárral kötendő 
együttműködési megállapodás szövegtervezetét; intézkedik annak mielőbbi megkötéséről.

8. Radvánszky-portré
A Társaság egyes Tagjai részéről felajánlás történt, miszerint az MHGT alapító elnökének, 
Radvánszky Bélának a portréját, a Társaság leendő székhelye (ülésterme) részére, 
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megfestenék, ill. a reprezentatív portré számára méltó keretet készíttetnének. Az elnökség 
megtárgyalja ezen felajánlást.

9. Honlap-üzemeltetés
Az MHGT honlapját üzemeltető cég, társadalmi szervezetek számára, partnerségi programot
indított. Az ajánlat lényege, hogy a vállalat két éven át, ingyenesen nyújt tárhelyet és 
domainnevet, „közhasznú tevékenységet ellátó, nonprofit egyesületek, alapítványok és 
szervezetek” részére. Ennek feltétele a támogatásról szóló szerződés megkötése, valamint az,
hogy a támogatásra utaló (egy mondatos) feliratot, és a vállalat emblémáját, a weboldal 
alján (a láblécben), feltüntessük. Az elnökség határoz arról, igénybe kívánja-e venni ezt a 
lehetőséget.

10. Tagsági ügyek, 2023. évi tagrevízió előkészítése
A pénztárnok ismerteti a 2023. tárgyévi tagdíj-befizetési adatokat, és tájékoztatja az 
elnökséget a 2023 márciusában megindítandó tagrevízió várható menetéről.
Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő
események tudomásul vétele.

11. 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!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 4. §. (1) a) és 6. §. 6.2 (13) pontja, valamint a 24./2017.
(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Budapest, 2023. február 23.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)
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