A Magyar Germanisták Társasága 2005. május 21-én Szegeden megtartott évi
rendes közgyűlésének határozatai
1. Tagfelvétel
Az elnökség az elmúlt közgyűlés óta 11 új tag felvételéről döntött:
Dr. Molnár Anna (DE), Gyáfrás Edit (SZTE), Dr. Gera Judit (ELTE), Dr. Farkas Orsolya
(DE), Gerner Zsuzsanna (PTE), Sárvári Tünde (SZTE-JGYTF), Sabine Hofmann (SZTEJGYTF), Dibóné Borbély Ágnes (SZTE-JGYTF), Grossmann Erika (SZTE-JGYTF), Barabás
László (NYF), Kelemen Imre (EKF).
2. Elnökségi beszámolók
Beszámolójában Kertész András elnök többek között bejelentette, hogy a társaság eddigi
történetének legjelentősebb eseményeként Vizkelety András Széchenyi díjas akadémikus saját
jövedelméből megalapította a Gragger Róbert Díjat. A díj odaítélésével az alapító minden
második évben – első alkalommal 2006-ban – egy-egy olyan, 40 évnél fiatalabb germanista
további kutatómunkáját kívánja jelentős pénzösszeggel támogatni, aki a díj odaítélését
megelőző 5 éven belül kiemelkedő tudományos művel járult hozzá a germanisztikai
kutatásokhoz. A pályázati felhívás megjelenik a társaság honlapján. A közgyűlés Kertész
András elnök, Bassola Péter kamarás és Orosz Magdolna, a Jahrbuch szerkesztőjének
beszámolóit nyílt szavazással egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A
pénzügyi beszámoló szintén megtalálható a honlapon.
3. Átalakulás közhasznú egyesületté
A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta a Magyar Germanisták
Társaságának közhasznúvá alakulására vonatkozó előterjesztést.
4. Az Alapszabály módosítása
A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az
Alapszabály az elnökség által előterjesztett módosításait és megbízta az elnökséget a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg előállításával. Az Alapszabály
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megtalálható a társaság honlapján.
5. Személyi ügyek
Az elnök bejelenti, hogy az MGT alapszabálya 12.§ (1) értelmében a mai közgyűlésen lejár a
2004. évi közgyűlésen megválasztott alelnök mandátuma és megköszöni Forgács Erzsébet
alelnök munkáját, aki azonban volt alelnökként még egy évig tagja marad az elnökségnek.
Bejelenti továbbá, hogy Székely Gábor volt alelnök elnökségi tagsága is lejár és megköszöni a
munkáját. Elmondja, hogy Bassola Péter kamarás 2002-es közgyűlésen kezdődött 3 éves
mandátuma is lejár.
Az elnök tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy az idén első alkalommal megválasztásra
kerülnek a Gragger Róbert Díj bizottság tagjai és alkalom nyílik tiszteletbeli tagok
választására is.
A Közgyűlés Gera Juditot az MGT alelnökévé választotta. A MGT alapszabálya 11.§ (1)
értelmében az alelnök megbízatása 1 évre szól. Az elnökség tagja marad továbbá az
alapszabály 10.§ (5) értelmében Forgács Erzsébet volt alelnök 1 évig. Bassola Péter további
egy évig a Társaság kamarása marad. Orosz Magdolnát, Petneki Katalint, Tarnói Lászlót és
Wild Katalint a Közgyűlés az alapszabály 19.§(1) értelmében 5 évre a Gragger Róbert Díj
Bizottság tagjaivá választotta. Prof. Dr. Werner Besch, Prof. Dr. Csáky Móric, Prof. Dr.
Wolfgang Dressler, Prof. Dr. Ludwig Eichinger, Prof. Dr. Hans-Georg Kemper, Prof. Dr.

Klaus J. Mattheier, Prof. Dr. Peter Wiesinger, Prof. Dr. Anton Schwob, Prof. Dr. Hartmut
Steinecke a Magyar Germanisták Társaságának megválasztott tiszteletbeli tagjai lettek.
6. Díjátadás
Kertész András elnök bejelenti, hogy a módosított alapszabály 10.§(9) értelmében az elnökség
idén először odaítéli a Pro Germanistica Hungarica Díjat. A díjat Bernáth Árpád egyetemi
tanár vehette át kiemelkedő tudományos és közéleti életművének elismeréseként. A díjazott
méltatása megtalálható az egyesület honlapján.
7. Egyebek
7.1 Tagdíjemelés
Kertész András elnök elmondja, hogy az elnökség a társaság anyagi helyzetének javítása
érdekében indokoltnak látja a 10 évvel ezelőtt megállapított tagdíj összegének növelését.
A közgyűlés a munkaviszonnyal rendelkező tagok tagdíjának felemelését 2000 Ft-ra
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A tagdíjemelés 2006. január 1-én
lép életbe.
7.2 Hozzászólások:
Feldné Knapp Ilona javaslatára a közgyűlés felhatalmazza az elnökséget arra, hogy
együttműködési megállapodást készítsen elő a Magyarországi Némettanárok Egyesületével.
Szigeti Imre bejelenti, hogy megjelent a 2 évvel ezelőtti közgyűlést kísérő szakmai
konferencia kötete. Megkérdezi továbbá a Germanisztikai Szakbizottság jelenlévő tagjait,
hogy egy rövid megbeszélésre össze tudnak-e ülni a pódiumbeszélgetés után. A jelenlévők
megállapodnak az ülés helyéről és idejéről.
Gera Judit ismételten szeretné megköszönni a tagság bizalmát, egyúttal kéri, hogy a jövőben
a Jahrbuch nagyobb számban közöljön néderlandisztika tárgyú írásokat is.
Bernáth Árpád elmondja, hogy szeptemberben sor kerül az IVG párizsi konferenciájára és
tisztújító közgyűlésére. Felmerülhet, hogy az IVG új elnöke magyar kolléga lehet és ezzel a
2010-es konferenciának hazánk adhat otthont. Kertész András elnök mindenképpen támogatja
a felvetést. Kiemeli, milyen nagy jelentősége lenne egy ilyen rendezvénynek a magyarországi
germanisztika életében.
Szendi Zoltán felveti, hogy 4-5 évente amúgy is jó lenne egy nagyszabású nemzetközi
konferencia megrendezése, akár más germanista társaságokkal együttműködve.
Kertész András javaslatára a közgyűlés felhatalmazza Szendi Zoltánt arra, hogy más
nemzetek germanista társaságaival együttműködve szervezzen meg egy nagyszabású
nemzetközi konferenciát.

