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Elnök 17 órakor megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképtelen, ezért új közgyűlést hív 
össze 17 óra 30 percre.  

17 óra 30 perckor Elnök megnyitja a közgyűlést. 

A napirendet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A jegyzőkönyv hitelesítőinek a közgyűlés 
elfogadta Bács Tamás és Irsay-Nagy Balázs társasági tagokat. 

Először a latin verseny eredményhirdetése és a díjak átadása következik. A díjakat Zólyomi 
Gábor elnök, Török László főtitkár és Ritoók Zsigmond adja át. 

Ezután a főtitkári beszámoló következik, amelyet a közgyűlés egyhangúlag elfogad. 

A következő napirendi pont a Számvizsgáló bizottság új tagjának megválasztása. Az elnökség 
Gelenczey-Miháltz Aliránt javasolja erre a posztra. A javaslatot a választmány is elfogadta 
(ld. jegyzőkönyv a választmányi ülésről). A szavazatszámláló bizottság tagjai: Imre Flóra, 
Székely Melinda és Irsay-Nagy Balázs. A szavazás eredménye: 30 igen, 1 nem és 3 
tartózkodás mellett a közgyűlés megválasztotta Gelenczey-Miháltz Aliránt. 

Ezt a kincstárnoki beszámoló követi, Adamik Bélától. Közgyűlés a beszámolót egyhangúlag 
elfogadta. 

A Számvizsgáló bizottság beszámolóját Simon L. Zoltán mondja el. A közgyűlés a 
felmentvényt megadta a Számvizsgáló bizottságnak. 

Végül a kitüntetések és díjak átadása következik: 

Ábel Jenő Emlékérem Steiger Kornél kapja, Ferenczi Attila laudációja 
Marót Károly Díj  Dezső Tamás kapja, Zólyomi Gábor laudációja 
Lénárd Sándor Díj  Darab Ágnes kapja, Nagyillés János laudációja 
Révay József Díj  Ittzés Máté kapja, Simon L. Zoltán laudációja 
Kerényi Grácia Díj  Simon L. Zoltán kapja, Adamik Tamás laudációja 
Faludi Szilárd Díj  Szita Orsolya kapja, Adamik Béla laudációja 

 

A közhasznúsági jelentés elfogadását követően Adamik Béla  kincstárnok kérésére a 
jegyzőkönyvben rögzítésre került a következő  nyilatkozat: 
"A 2012-ben kettős könyvelésre áttért Ókortudományi Társaság az alapszabályában rögzített 
közhasznú tevékenységeinek végzésekor  egyúttal jogszabályban meghatározott 
közfeladatokat lát el:  tudományos tevékenységi, kutatási közfeladatot a 2004. évi CXXXIV.  
tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3)  alapján, nevelési és oktatási, 
képességfejlesztési,  ismeretterjesztési közfeladatot a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti  
köznevelésről 4. § (1) a)-u) alapján, kulturális tevékenységi  közfeladatot az 1991. évi XX. tv. 
a helyi önkormányzatok és  szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális  
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)  alapján, kulturális örökség 
megóvási közfeladatot pedig a 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1) 
alapján lát el." 



A jegyzőkönyvet a jegyző  
vezette.        Budapest, 2013. május 17. 

 
 
Hasznos Andrea p.h. Zólyomi Gábor 

      jegyző            elnök 
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Bács Tamás    Irsay-Nagy Balázs 

      rendes tag        rendes tag 
 


