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A Szövetség tagsága és 
kapcsolatrendszere
• A Szövetség tagdíjfizető tagsága 2019. 

december 31-én 40 fő. Szövetségünk 
rendezvényeit látogatja, kapcsolatot tart 
emailen 65 kitüntetett.

• A rendezvények látogatottsága lassan, de 
növekszik

• Kapcsolatrendszerünk:
- Francia Köztársaság Nagykövetsége és 
osztályai
- Francia Intézet
- Magyarországon működő magyar-francia 

szervezetek: MFKIK, CNCCEF, 
- Együttműködési megállapodásokat írtunk alá 

az  ELTE és a Corvinus egyetemekkel

• Megkezdtük – ha lassan is – a Palmes
Académiques kitüntetettjei társult 
tagságának megvalósítását

Membres et relations 
extérieures de l’Association
• Au 31.12.2018, l’Association compte 40 

membres (cotisation versée). 65 personnes 
décorées visitent les évènements de 
l’Association et tiennent le contact par email

• Le nombre de participants à nos évènements 
est en progression modérée

• Nos relations:
- l’Ambassade de France
- l’Institut Français
- autres institutions franco-hongroises: CCIFH, 
CNCCEF, AABGF
- Prise de contact avec les universités ELTE et 
Corvinus

• Nous avons commencé notre préparation –
lente mais assurée – à l'adhésion des décorés 
de Palmes Académiques.
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A Szövetség jogi, pénzügyi 
helyzete

• A Szövetség 2018. évi 
működéséről készült pénzügy 
beszámolót időben leadtuk

• A szövetség működéséhez 
szükséges valamennyi 
szabályzatot elkészítettük, 
ideértve a GDPR szabályzatot 
is

• A Vezetőség 4 
(01.14.,04.17.,07.03.,10.07) 
alkalommal ülésezett az 
ülésekről emlékeztetők 
készültek.

Situation juridique et financière 
de l’Association

• Tous les rapports financiers et 

fiscaux ont été élaborés et soumis 

aux autorités à temps

• Tous les règlements internes ont été 

élaborés y compris la 

réglementation GDPR

• Le CA a tenu 4 réunions au cours 

de l’année 2019.

http://www.francia-kituntetettek.hu/ 3



Beszámoló a Szövetség 2019. évi 
tevékenységéről

Rendezvényeink
• 2019. január 28 – Közgyűlés
• 2019. február 25. Szentpéteri 

Gabriella zongoraművésznő –
francia-magyar zenei kapcsolatok

• 2019. március 21 – ELTE Pályázat-
hirdetés

• 2019. április 16. Cserba Júlia –
magyar fotográfusok 
Franciaországban

• 2019. május 22.  Poros András 
elnök a francia nyelvoktatás 
helyzete Magyarországon és 
Zsámboki Marcell a magyar 
nyelvoktatás helyzete 
Franciaországban

Conférences et réunions
• AG ordinaire
• Musique - par les mots et touches, 

dans le miroir des compositeurs 
français et hongrois

• Remise des prix de concours à ELTE
• Photographes hongrois en France
• La situation de l’enseignement du 

français et du hongrois dans les 
deux pays
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Szövetségünk 2019. évi programja

Szervezeti életünk

Rendezvényeink:
• 2019.07.03. EU választások –

Kerekasztal: Mme l’Ambassadeur
Pascale Andreani nagykövet 
asszony, Madarász László és 
Balázs Péter tagtársaink

• 2019.10.2. és 12.: látogatás a 
Szépművészeti Múzeumban – dr. 
Baán László

• 2019.12.04. Együttműködésben a 
Francia Intézettel – 30 évvel a 
kelet-európai változások után –
Tölgyessy Péter és Georges Mink

Vie de notre Association

Événements:
• Les élections européennes –

Table ronde: Mme l’Ambassadeur 
Pascale Andreani, M. László 
Madarász et M. Péter Balázs

• Club de l’Association – une visite 
organisée dans le Musée de 
Beaux Arts

• 30ème anniversaire du 
changement de régime en Europe 
Centrale 

• Réception de fin d’année
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A Szövetség kommunikációja

• Alapelvek: nyitás és 
transzparencia

• A Szövetség honlapján 
valamennyi 
rendezvényünkről 
beszámoló található

• A rendezvényeinket 
legalább két alkalommal 
meghirdetjük az e-mailes 
címlistára

Communication de notre 
Association

• Nos deux principes de base: 
ouverture et transparence

• Les informations de nos 
évènements sont 
disponibles sur notre site

• Nos adhérents sont 
informés deux fois par 
courriel de chaque de nos 
évènements
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