A Magyar Germanisták Társasága 2006. május 25-én Budapesten megtartott évi
rendes közgyűlésének határozatai
1. Tagfelvétel
Az elnökség az elmúlt közgyűlés óta 12 új tag felvételéről döntött:
Bazsóné Sőrés Marianna (NYF), Vincze Katalin (NYF), Joó Etelka (NYF), Kiss Kálmán
(NYF), Babai Zsófia (NYME), Ujvári Hedvig (PPKE), Vargáné dr. Drewnowska Ewa
(SZTE), Kappel Péter (SZTE). Némedi Andrea (SZTE), Abonyi Henrik (SZTE-JGYFK),
Lakatos Dániel (DE), Dr. Onea Edgár (DE).
2. Elnökségi beszámolók
A közgyűlés Kertész András elnök és Bassola Péter kamarás beszámolóját nyílt szavazással
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Orosz Magdolna Jahrbuch szerkesztő
beszámolóját nyílt szavazással, három ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés elfogadta
továbbá a 2005. évről szóló közhasznúsági jelentést nyílt szavazással egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül. A közhasznúság jelentés megtalálható a honlapon.
3. Személyi ügyek
Az elnök bejelenti, hogy az MGT alapszabálya 11.§ (1) értelmében mai közgyűlésen Gera
Judit alelnök kivételével minden elnökségi tag mandátuma lejár, majd megköszöni az
Elnökség tagjainak áldozatos munkáját.
Az elnök tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy az idén is alkalom nyílik tiszteletbeli tagok
választására.
A Közgyűlés Orosz Magdolnát (42 igen, 9 nem, 1 tartózkodás) elnökké, Hessky Reginát (49
igen, 2 nem, 1 tartózkodás) alelnökké, Wild Katalint (51 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
kamarássá, Radek Tündét (49 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) titkárrá, Csúri Károlyt (50 igen, 2
nem, 0 tartózkodás) külügyi koordinátorrá és Masát Andrást (50 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
az évkönyv szerkesztőjévé választotta. A MGT alapszabálya 11.§ (1) értelmében az Elnökség
tagjainak megbízási ideje – az alelnök kivételével – öt év. Az alelnök esetében két év.
Ugyanezen pont értelmében az elnökség tagja marad további egy évig Gera Judit 2005-ben
megválasztott alelnök. Prof. Dr. Ernest Hess-Lüttich (52 igen, 0 nem, 0 tartózkodás), Prof.
Dr. August Stahl (52 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) és Prof. Dr. Marga Reiss (52 igen, 0 nem, 0
tartózkodás) a Magyar Germanisták Társaságának megválasztott tiszteletbeli tagjai lettek.
4. Egyebek
Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt.

