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Beszámoló a Szövetség 2017. évi
tevékenységéről
Az előterjesztést az Elnökség 2018.
március 1-i ülésén jóváhagyólag a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja

Beszámoló a Szövetség 2017. évi
tevékenységéről
A Szövetség tagsága és
kapcsolatrendszere
•
•

•

Membres et relations
extérieures de l’Association

A Szövetség jelenlegi tagsága: (belépési
nyilatkozat + tagdíj + részvétel) 2017.
december 31-én 65 fő.
A rendezvények látogatottsága lassan
de növekszik
Kapcsolatrendszerünk:
Francia Köztársaság Nagykövetsége és
Osztályai
Francia Intézet
Magyarországon működő magyar-francia
szervezetek: MFKIK, CCEF, AABGF
SMLH – 2017. április bemutatkozás
2017. június éves SMLH Közgyűlés
2017. szeptember SMLH látogatás
Budapesten –majd cikk a COHORT-ban
Kapcsolatfelvétel – ELTE és Corvinus
egyetemekkel

•

•
•

Au 31.12.2017, l’Association compte.
(cotisation versée, demande d’adhésion
signée et participation aux réunions) 65
personnes
Le nombre de participants à nos
événements est en progression
Nos relations:
Avec l’Ambassade de France
Avec l’Institut Français
Avec les autres institutions francohongroises: CCIFH, CCEF, AABGF
Avec la SMLH – visite d’introduction à Paris
Participation à l’AG de la SMLH à Paris
Visite de la SMLH à Budapest et publication
d’un article dans « LA COHORTE »
Prise de contact avec les universités ELTE et
Corvinus

http://www.francia-kituntetettek.hu/
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Beszámoló a Szövetség 2017. évi
tevékenységéről
A Szövetség jogi, pénzügyi
helyzete

Situation juridique et financière
de l’Association

•

•

•
•
•
•

Valamennyi elmaradt pénzügyi
beszámolót elkészítettük (20132017)
A szövetség működéséhez
szükséges valamennyi szabályzatot
elkészítettük
A régi és új elnök között az átadásátvételi jkv. 2017. május 24-én került
aláírásra
A Szövetség új elnökségét az
illetékes hatóság 2017. július 5-én
bejegyezte
Az Elnökség 4 alkalommal ülésezett
(2017.03.21., 05.03., 06.26 és
11.28.), az ülésekről emlékeztetők
készültek.

•
•

•
•

Tous les rapports financiers et
fiscaux manquants ont été élaborés
et soumis aux autorités
Tous les règlements internes ont été
élaborés
Les dossiers ont été transmis du
président sortant au nouveau
président élu et le procès-verbal
correspondant a été signé le
24.05.2017.
Le nouveau CA a été enregistré par
le Tribunal le 05.07.2017.
Le CA a tenu 4 réunions au cours
de l’année 2017.

http://www.francia-kituntetettek.hu/
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Beszámoló a Szövetség 2017. évi
tevékenységéről
Rendezvényeink

Conférences et réunions

•

•
•

•

•
•
•
•
•

2017.01.18. – A francia borkultúra –
Madarász László
2017.02.09. – Beszámoló a Bocuse d’Or
magyar sikereiről – Széll Tamás, Hamvas
Zoltán, Ganczer Gábor (Hungexpo Zrt.)
2017.02.20. – Rendkivűli Közgyűlés
2017.03.30. – Éves rendes Közgyűlés
2017.05.17. – A két forduló között –
Elnökválasztás Franciaországban – M.
Éric Fournier
2017.09.27. – A rendek története – dr.
Lomnici Zoltán – A Macron beszéd
elemzése – Szűcs Anita (Corvinus)
2017.12.06. – Magyar képzőművészek
Párizsban – dr. A.Szabó Magda és
Makláry Kálmán

•
•
•

•
•

La viticulture en France
Le succès de l’équipe hongroise au
Concours mondial de la cuisine
« Bocuse d’Or »
AG extraordinaire
AG ordinaire
Entre les deux tours de l’élection
présidentielle - M. Éric Fournier
L’histoire des deux Ordres
Analyse du discours du président
Macron
Les peintres contemporains hongrois à
Paris

http://www.francia-kituntetettek.hu/
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Beszámoló a Szövetség 2017 évi
tevékenységéről
A Szövetség kommunikációja
•
•

Alapelvek: nyitás és transzparencia
Létrehoztuk a szövetség logóját:

Communication de notre
Association
•

•

•

•
•

Létrehoztuk a Szövetség honlapját
(http://www.francia-kituntetettek.hu/), mely
linkkel kapcsolódik az MFKIK és a Követség
honlapjájhoz, valamint minden hivatalos
okmány, aktualitás itt elérhető
A rendezvényeinket legalább két úton
meghirdetjük (email + posta), másodszorra
csak az e-mailes listára
Kidolgoztuk a Szövetség díjak alapításával
foglalkozó koncepcióját

•

•

•

Nos deux principes de base: ouverture et
transparence
Nous avons créé le logo de l’Association:

Nous avons créé le site Internet de l’Association
(http://www.francia-kituntetettek.hu/), qui
comporte des liens avec les sites web de
l’Ambassade de France et de la CCIFH et tous nos
documents et actualités y sont publiés
Nos adhérents sont généralement informés par
deux moyens, par courriel et par la poste (pour ceux
dont les adresses de courriel ne sont pas
disponibles)
Un projet de diplômes et de distinctions pouvant
être accordés par notre Association a été discuté et
approuvé par la Présidence

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