Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar
Kitüntetettjeinek Szövetsége Egyesület
1123 Budapest, Alkotás u. 63-67.

Közgyűlés –Assemblée Générale
2018
2018. március 27.
Az Elnökség Programjavaslata a Szövetség 2018.–évi
tevékenységére, melyet az Elnökség március 1-i ülésén
jóváhagyott, és elfogadásra terjeszt a Közgyűlés elé.
Propositions du CA de l’Association relatives aux activités
prévues pour l’année 2018, discutées et approuvées par le
CA et proposées à l’AG en vue de leur adoption.

Szövetségünk 2018. évi programja
A Szövetség céljai
• Nem javaslunk sem
változást sem módosítást
• A két Rend szellemiségén
alapulva dolgozunk a
francia-magyar kapcsolatok
fejlesztésén
• Rendezvényeink a kétoldalú
kapcsolatok szempontjából
relevánsak, egyediek
• Egyetemi kapcsolatok célja
a diákok bevonása

Objectifs de l’Association
•
•

•
•

Nous ne préconisons ni
changements ni modifications
En nous basant sur les valeurs des
deux Ordres de chevalerie, nous
contribuons au développement
des relations franco-hongroises
Nos événements ont des thèmes
opportuns au regard de ces
relations et sont spécifiques
Objectif des relations avec les
universités : impliquer les
étudiants dans ces relations

http://www.francia-kituntetettek.hu/
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Szövetségünk 2018. évi programja
A Szövetség céljai
• Bátorítjuk tagjainkat, hogy
vegyenek részt előadóként a
rendezvényeinken
• Együttműködést alakítunk ki
a volt francia
kormányösztöndíjasok
szervezetével
• Ha szükség van rá, az SMLH
szociális támogatást
nyújthat

Objectifs de l’Association
• Nous encourageons nos
membres à participer
comme intervenants à nos
événements
• Mise en place d’une
coopération avec l’ AABGF
• En cas de nécessité, la
SMLH peut apporter son
entraide

http://www.francia-kituntetettek.hu/
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Szövetségünk 2018. évi programja
Szervezeti életünk

Vie de notre Association

•

•

•

•
•

Kapcsolat a Követséggel és az
SMLH-val
Együttműködve az MFKIK-val,
CCEF-el
A kitüntetettek száma: 110 fő –
tagságunk 62 fő
Tagság növelésének forrása:
– Más kitüntetések bevonása
– Pártoló tagság és egyéb
tagsági viszonyok aktivizálása

•
•
•

Relations étroites avec
l’Ambassade de France et avec la
SMLH
Coopération avec la CCIFH et les
CCEF
Nombre de décorés : 110
personnes, dont 62 sont
membres
Sources de croissance du nombre
de membres :
– Intégration de titulaires d’autres
décorations françaises
– Membres adhérents et autres
formes de participation

http://www.francia-kituntetettek.hu/
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Szövetségünk 2018. évi programja
Szervezeti életünk
• 6-7 rendezvény/év, 6-8
hetes intervallumokban
– A francai sanzonokról
2018/02 Koncz Zsuzsa – Fáber
András
– Közgyűlés – 2018/03
– A kortárs magyar irodalom
francia kapcsolatai – Szabó
Magda – Fáber András –
2018/05
– Az EU új költségvetése – dr.
Balázs Péter 2018/06

Vie de notre Association
6 à 7 événements par an,
toutes les 6 à 8 semaines
– La chanson française :
02/2018
– AG : 03/2018
– La littérature hongroise
contemporaine et la France :
05/2018
– Le nouveau budget de l’Union
européenne : 06/2018

http://www.francia-kituntetettek.hu/
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Szövetségünk 2018. évi programja
Szervezeti életünk
Rendezvényeink:
- Egyenlőtlenségek a világban
2018/09 – Boros István
- 100 éve ért véget az I.VH.
Két rendezvény:
Egy-egy hadtörténeti és egy
művészeti előadás: 2018/11
Felkai Anna, dr. Lomnici Zoltán,
Fáber András

- Francia Részvétel a magyar
gyógszeriparban – 2018/12

Vie de notre Association
• Événements:
- Les inégalités dans le
monde 09/2018
- Le centenaire de la fin de la
Grande Guerre 11/2018
Une conférence en deux parties
– une partie historique et une
partie artistique

- La participation française
à l’industrie
pharmaceutique en Hongrie

http://www.francia-kituntetettek.hu/
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Szövetségünk 2018. évi programja
Szövetségünk kommunikációja
•
•
•

•
•

•

Alapelvünk: transzparencia
Elsődleges eszközünk a Szövetség
honlapja
A honlapon minden
dokumentum, rendezvényleírás
megtalálható
Várjuk tagjaink közleményeit
Fő célunk a Szövetség
tevékenységének megismertetése
a Magyarországon működő
magyar-francia szervezetekkel
2018-ban még nem tervezzük a
nagyközönségnek szóló
kommunikációt

Communication de notre
Association
- Principe de base : la transparence
- Outil principal : notre site web
- Tout se trouve sur le site web
- Les contributions de nos
membres sont les bienvenues
- Notre objectif principal est de
renforcer notre présence parmi
les organisations francohongroises basées en Hongrie
- Aucune activité de
communication destinée au
grand public n’est prévue pour
2018

http://www.francia-kituntetettek.hu/
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Szövetségünk 2018.évi programja
Szövetségünk operatív
működése

Activité opérationnelle de notre
Association

•

•

•
•
•
•

•

A Szövetség a magyar törvényeknek
megfelelően, törvényesen működik
Korábbi hiányzó pénzügyi
beszámolóit elkészítette,
hatóságoknak benyújtotta
Azokkal szemben a hatóságok
egyelőre kifogást nem emeletek, de
azok ki sem zárhatóak
Az elnökség rendszeresen ülésezik
A Szövetség munkáját támogatják a
Szövetség könyvelője, jogásza és az
Elnök asszisztense
Működésünket meg kell
feleltetnünk a GDPR szabályoknak
2018.05.31.-ig

•

•
•
•
•

L’Association fonctionne en conformité
avec la législation hongroise
L’Association a déposé les documents
obligatoires, jusqu’alors manquants,
auprès des autorités compétentes
Ces autorités n’ont pas soulevé
d’objections à ce stade, mais cette
hypothèse ne peut être écartée
Le bureau se réunit régulièrement
Le travail du bureau bénéficie de
l’assistance du comptable, du juriste et
de l’assistante du Président
Nous devons nous conformer aux
règles de GDPR d’ici le 31.05.2018.

http://www.francia-kituntetettek.hu/
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