
Jegyzőkönyv

az Ókortudományi Társaság 2011. május 20-ai közgyűléséről. Zólyomi Gábor elnök a közgyűlést 17h5’-
kor megnyitja, megállapítja a határozatlanképességet, és a meghívó szerint 18h-ra összehívja a megismételt
közgyűlést.
Ritoók Zsigmond közgyűlési előadását követően Zólyomi Gábor elnök 18 órakor megnyitja a megismé-
telt közgyűlést, melyen a jelenléti íven szereplő tagok vesznek részt.
Krupp József ismerteti a Társaság 2010/2011. tanévi latin tanulmányi versenyének eredményét és az
elnökség átadja a díjakat.
Rövid szünetet követően Török László megtartja a főtitkári beszámolót.
2011/1. közgyűlési határozat: A közgyűlés a főtitkári beszámolót egyhangúlag elfogadja.
Adamik Béla beterjeszti a kincstárnoki beszámolót és a közhasznúsági jelentést.
2011/2. közgyűlési határozat: A közgyűlés a kincstárnoki beszámolót és a közhasznúsági jelentést egy-
hangúlag elfogadja.
Simon Zoltán beterjeszti a számvizsgáló bizottság jelentését.
2011/3. közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a számvizsgáló bizottság jelentését és
megadja a kincstárnoknak és a számvizsgáló bizottságnak a felmentvényt.
Az elnök átadja a Társaság díjait (Ábel Jenő-emlékérem, Marót Károly-díj, Lénárd Sándor-díj, Kerényi
Grácia-díj, Révay József-díj, Faludi Szilárd-díj) és fölolvassa a díjak odaítélésének indoklását.
Ezt követően sor kerül az előadásíró pályázat első három helyezettjének (III. helyezett Tamási Balázs; II.
helyezett Illés Imre Áron; I. helyezett Adorjáni Zsolt) részére kitűzött díjak átadására.
Utolsó napirendi pontként a Marót Károly-díj odaítélése és a pénz elhelyezése kapcsán Zólyomi Gábor
elnök két módosító javaslatot terjeszt a társaság elé:
1. A díj odaítéléséről ne egyhangú szavazással, hanem 2/3-os többséggel dönthessenek a döntéshozók.
2. Az alapítvány pénze a pézügyek optimalizálása érdekében az OTP-nél vezetett számláról kerüljön át
lekötött betétként a Társaság bankszámlájára.
Horváth László felszólalásában felhívta a Társaság figyelmét Marót Károlyné végrendeletének azon pont-
jára, mely szerint a díjról döntő bizottságnak valamennyi ókorral foglalkozó professzor tagja. A csekk-
számla betét elavult módja helyett pedig ő is a bankszámlás megoldást, de a jogfolytonos OTP Bankban
javasolta.
Adamik Béla válaszában felolvasta a végrendelet adott pontját, de kihangsúlyozta, hogy a módosító in-
dítvány nem a végrendelet tartalmát, hanem a Társaság azzal kapcsolatos 1985-ös határozatát kívánja
módosítani.
Horváth László kegyeleti okokra hivatkozva kérte a végrendeletben foglaltak szellemiségének megőrzését.
Szilágyi János György Marót Károly „szellemi örököseként” úgy nyilatkozott, hogy Marót Károly nem
tartaná aggályosnak a módosítást.
Zólyomi Gábor ezek után szavazásra bocsátotta a kérdést:
2011/4. közgyűlési határozat: A 2/3-os többséget 3 ellenszavazat és 8 tartózkodás mellett a többség
elfogadta.
2011/5. közgyűlési határozat: A társaság számlájára való átvitelt 2 tartózkodás mellett a többség elfogadta.
Egyéb napirendi pont nem lévén az elnök a Társaság közgyűlését bezárja.

Budapest, 2011. május 20.

Zólyomi Gábor Mayer Gyula
elnök, hitelesítő jegyző
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