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1. Bevezetés
Az ENSZ Társaságok Világszövetségének (WFUNA) és tagjainak, a nemzeti ENSZ Társaságoknak a munkája
sokoldalúan kapcsolódik a Világszervezet feladataihoz, közgyűléseinek és szakosított intézményeinek
napirendjén szereplő hagyományos problémákhoz és az új kihívásokhoz..
A Magyar ENSZ Társaság programját is meghatározta az a tény, hogy a XXI. század második
évtizedének első felében a Világszervezet eddigi történelmének egyik legnehezebb időszakát kellett átvészelnie.
Az évtized kezdetére a második világháború óta legjelentősebb világgazdasági válság nyomta rá bélyegét. A
válság elhúzódó, stagnáló szakaszba torkollott, ami még 2015-ben is tart. A magas munkanélküliség,,a hatalmas
méreteket öltő szegénység, a tovább mélyülő szakadékok a szegények és a gazdagok között nyilvánvalóan
szerepet játszanak a terrorizmus terjedésében, a „kudarcállamok” számának szaporodásában, veszélyeztetik az
emberi jogok érvényesítése terén elért eredményeket. Nem sikerült az iraki válsághelyzet tartós rendezése. Az
afganisztáni háború nem fejeződött be. Az arab tavasz reményei súlyos válságokba fulladtak. Ennek
legsúlyosabb következménye a szíriai háború és az ISIL tevékenysége. Bizonytalanabbá váltak a nukleáris
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fegyverek terjedését célzó erőfeszítések eredményei is. Mindezek a problémák, párosulva a növekvő politikai
zűrzavarral, hozzájárultak az államok növekvő mértékű befelé fordulásához, a globalizációs folyamat
megtorpanásához. A tagállamok közötti érdekellentétek korlátozták az ENSZ lehetőségeit a világpolitika és a
nemzetközi gazdaság sok fontos kérdésének kezelésében. Néhány különösen fontos kérdésben azonban a közös
érdekek ereje elegendő volt ahhoz, hogy jelentős eredmények születhessenek.
Ezek között kiemelkedő fontosságú, hogy az ENSZ Millenniumi Közgyűlésén elfogadott fejlesztési
célok, amelyek a világon a „Millennium Development Goals” rövidítésével „MDG” nyolc pontja néven váltak
nemzetközileg ismertté, jelentős részben teljesültek. Ennek fontossága elsősorban azért nagy, mert 700 millióval
csökkent az abszolút szegénységben élők száma, javultak a higiéniai viszonyok, jelentős előrelépés történt a
malária és a tuberkulózis elleni küzdelemben. Sokkal többen jutnak hozzá tiszta ivóvízhez, lényegében elérték
azt, hogy a fiúk és a lányok hasonló arányban jussanak alapfokú oktatáshoz. Fontos eredmény, hogy ez volt a
világon az első olyan globális ENSZ program, amelyet a Világszervezet szakértői dolgoztak ki az 1990-es
években rendezett világkonferenciák határozatai és javaslatai alapján. A program kezdettől fogva áttekinthető,
nyomon követhető volt, s az államok közösen felügyelték és segítették végrehajtását. Lényeges szerepet
játszottak ennek folyamatában a társadalmi szervezetek, az egyházak, a tudományos intézetek is.
Az eredmények között jelentős a globális környezeti együttműködés számottevő javulása, ami
valószívűvé teszi a globális megállapodást a párizsi éghajlati témával foglalkozó világkonferencián. Fontosnak
és elengedhetetlennek bizonyult az ENSZ tevékenysége sok más területen is, pl. a globális élelmezési biztonság
megteremtésében, a menekültek hatalmas és növekvő tömegének segítésében, az emberi jogok védelmében, a
globális béketeremtésben, békefenntartáson és békeépítésben az elmúlt fél évtizedben is. Ezt hangsúlyozták az
ENSZ tagállamai többségének képviselői is felszólalásaikban a 69-ik közgyűlésen, és aktív részt vállaltak a
2030-ig tervezett globális program előkészítésében is.
2. Post-2015 fejlesztési agenda
Világszerte folyamatban vannak – nemzeti és nemzetközi fórumok keretében egyaránt – a Millenniumi
Fejlesztési Célok teljesítésére kitűzött 2015-ös határidő letelte utáni időszakra vonatkozó, új fejlesztési és
fenntartható fejlődési keretrendszer, az ún. post-2015 fejlesztési agenda kialakítására irányuló tárgyalások és
viták, amelyekben aktív szerepet kell, hogy vállaljanak a civil társadalom szereplői is.
A Magyar ENSZ Társaság a Külügyminisztérium támogatásával „post-2015 Fejlesztési Agenda” címmel
társadalmi konzultációt szervezett 2013. szeptember 10-én a Külügyminisztérium Konferenciatermében. A
konzultáción közel 100 fő – elsősorban fejlesztési kérdésekkel foglalkozó társadalmi szervezetek képviselői vettek részt. A rendezvény a magyar civil társadalommal e tárgyban folytatott konzultációs folyamathoz kívánt
hozzájárulni.
Az ENSZ Társaságok Világszövetsége közgyűlése és végrehajtó bizottsága is folyamatosan foglalkozik
e témával. A Magyar ENSZ Társaság említett társadalmi konzultációját a végrehajtó bizottság mintaértékűnek
tartotta, és javasolta, hogy a többi ENSZ Társaság is hasonló rendezvényeket tartson. Egyetértés alakult ki
abban, hogy néhány kulcsfontosságú feladatra kell összpontosítani az előkészítést. Olyanokra, amelyek kezelése
és megoldása jelenleg is előtérben áll. Például a foglalkoztatottság, a gazdasági növekedés, a szegénység, az
élelmezési biztonság. Kiemelt fontosságot tulajdonítottak annak is, hogy összehangolják a fejlesztéssel és az
emberi jogokkal kapcsolatos célokat és operatív tevékenységeket.
A WFUNA vezetése mellett a nemzeti ENSZ-társaságok is folyamatosan figyelemmel kísérik a
Fenntartható Fejlődés jövőjével (SDGs) foglalkozó nyílt kormányközi ENSZ bizottság (OWG - Open Working
Group – társelnöke Körösi Csaba nagykövet) legutóbbi üléseinek vitáit, amelyhez más nemzetközi NGO-k
mellett a WFUNA is hozzájárult javaslataival a célok megfogalmazása során
Az európai ENSZ-társaságok vezetőinek 2013. évi tanácskozása megállapította, hogy
a következő programnak tartalmaznia kell:
1) A fiatalok munkához való jutásának a témáját és általában a munkahelyteremtést.
2) A globális környezeti biztonság erősítését és különösen az éghajlatváltozással összefüggő
tennivalókat.
3) A politikai támogatás szükségességét és különösen a közvélemény támogatásának biztosítását.
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3. A nem kormányzati szervezetek szerepe

A nem kormányzati szervezetek jelentősége, közvélemény formáló, illetve a különböző közösségek
akaratát valamilyen formában közvetítő szerepe, s ez által részvétele a politikai folyamatokban
nagymértékben növekedett. Az elmúlt két és fél évtized világkonferenciáin figyelemre méltó e
szervezetek aktivitása. Ehhez kapcsolódóan a hazai szakmai és tudományos körök, valamint a
közvélemény is fokozott érdeklődést tanúsít. Ez növeli a feladatait és fokozza a felelősségét az olyan
szervezeteknek is, mint a Magyar ENSZ Társaság, amelynek kizárólagos rendeltetése az ENSZ
Alapokmányába foglalt célok és értékek megvalósításának előmozdítása.
A Magyar ENSZ Társaságnak – és a WFUNÁ-nak is - azokra a kihívásokra kell válaszolnia, amelyek a
röviden vázolt helyzetből adódnak, s ezek mind több feladatot jelentenek a Társaság számára is.
4. A Magyar ENSZ Társaság szervezete és tevékenysége
Az 1947-ben alakult Magyar ENSZ Társaság (MENSZT) kizárólagos rendeltetése az ENSZ Alapokmányába
foglalt célok és értékek megvalósításának előmozdítása, illetőleg a világszervezet tevékenységének
népszerűsítése és támogatása. A Társaság az egyetlen olyan hazai társadalmi szervezet, amely az ENSZ keretei
közötti sokoldalú (politikai, gazdasági, környezetvédelmi, szociális, tudományos, kulturális, humanitárius stb.)
együttműködést ösztönzi, társadalmi eszközökkel (kiadványok, előadások, szemináriumok, szakértői
konferenciák stb.) segíti és népszerűsíti. Keretei között több társadalmi bizottság, illetve testület működik, mint
például:
- a Környezetvédelmi és Fejlesztési Tanács;
- az Emberi Jogi, Kisebbségi és Menekültügyi Tanács;
- a Volt ENSZ Tisztviselők és Szakértők Tanácsa;
- az Egészségügyi és Népesedési Tanács;
- a Kábítószer-ellenes, a Leszerelési és Békefenntartási, valamint a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési
munkacsoportok.
A felsorolt testületek mellett a Társaságnak több vidéki (egyetemi) városban helyi csoportjai is működnek, a
Társaság e városokban is szervez programokat.
A Társaság az ENSZ elveit és céljait támogató különféle politikai és társadalmi erők koalíciójaként
működik. Munkájába bevonja a különböző pártok, az állami szervek, a társadalmi szervezetek, és más nem
kormányzati szervezetek képviselőit is. Támaszkodik a hazai kutatás eredményeire, együttműködik az
egyetemekkel, a sajtóval.
A Magyar ENSZ Társaság része és szószolója azoknak a társadalmi erőknek, amelyek a nemzetek
közötti sokoldalú, az ENSZ Alapokmányára épülő együttműködést szorgalmazzák. Az utóbbi években pedig
sajátos helyzetéből és tradícióiból adódóan egyik élharcosa lehetett olyan - országunk jövőjét is alapvetően
befolyásoló - kérdéseknek, mint a környezetvédelem, az egészségügy, az emberi jogok ügye és más nemzetközi
politikai, gazdasági és kulturális problémák. Mindezt jól mutatja a Társaság rendezvényei és kiadványai iránti
fokozott érdeklődés.
A Társaság önálló civil szervezet, ugyanakkor integráns része az ENSZ Társaságok
Világszövetségének. Nemzetközi tevékenységét elsősorban ezen keresztül fejti ki. A Világszövetség
Alapokmányát munkájában irányadónak tekinti.
A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
A Fővárosi Bíróság a 312 sorszám alatt 1989-ben nyilvántartásba vett Magyar ENSZ Társaságot az
1998-ban módosított alapszabálya alapján közhasznú szervezetnek minősítette. A Társaság közhasznú
tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatásait tagjain kívül bárki igénybe veheti.
A Társaság közhasznúsági besorolása megújítása végett a 2014. évi közgyűlés módosította a
Társaság alapszabályát. A Fővárosi Törvényszék a Társaság alapszabály-módosítását elfogadta, és a Társaság
közhasznúsági minősítését megerősítette. A Törvényszék végzése 2014. július 9-én vált jogerőssé.
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A vonatkozó törvények (jogszabályok), amelyek szükségessé tették a módosítást:
2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:63-3:87. §; - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (Civil tv.); - a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm.
rendelet; - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.
évi CLXXXI. törvény; - a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012.
(II.29.) KIM rendelet.
A módosított alapszabály a Társaság honlapján megtalálható: http://www.menszt.hu/alapszabaly
5. A Magyar ENSZ Társaság munkája 2010 óta
5.1 Tanácskozások, konferenciák
A Társaság 2010. február 2-án tartotta ötévenkénti tisztújító közgyűlését. A közgyűlés megvitatta és
elfogadta a Társaság 2005-2009. években végzett munkájáról szóló beszámolót, a 2009. évi közhasznúsági
jelentést és a 2010. évi munkatervet, majd megválasztotta a Társaság új 15 tagú elnökségét, 97 tagú kormányzó
tanácsát, tisztségviselőit, valamint Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottságát. Elnök Simai Mihály akadémikus,
főtitkár Dr. Gömbös Ervin lett. Az új kormányzó tanácsban helyet kapott számos nemzetközi politikával
foglalkozó kutató és egyetemi oktató, volt ENSZ-tisztviselők, jelentős társadalmi szervezetek, a társaság
munkája iránt érdeklődő pártok, egyházak, szakszervezeti szövetségek képviselői, valamint az ENSZ-szel,
illetve szakosított intézményeivel kapcsolatban lévő állami szervek képviselői. A közgyűlésen előadást tartott
Dr. Herczog László, szociális és munkaügyi miniszter „A társadalmi igazságosság problémái
Magyarországon” címmel.
Az új elnökség további tagjai: Dr. Barabás László, (tanszékvezető, Nyíregyházi Főiskola);
Bodnár László Prof. Dr., (egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem ÁJTK); Dr. Boytha György,
alelnök (ny. nagykövet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem címzetes egyetemi tanára); Erdős André,
alelnök (ny. nagykövet, volt állandó ENSZ-képviselő); Esztergomi Ferenc, alelnök (ny. honvéd ezredes
– volt békefenntartó); Hollai Imre, alelnök (ENSZ Közgyűlés volt elnöke, ny. miniszterhelyettes); Dr.
Huszár András, (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, volt békefenntartó); Prof. Dr. Kerekes
Sándor. alelnök (rektor-helyettes, Budapesti Corvinus Egyetem); Lamm Vanda akadémikus (igazgató,
MTA Jogtudományi Intézet); Dr. Lukács Eszter PhD. (egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar); Dr. Prandler Árpád alelnök (nagykövet, a volt Jugoszláviával
foglalkozó hágai nemzetközi büntető törvényszék ad litem bírája); Prof. Dr. Surányi Sándor egyetemi
tanár (Budapesti Corvinus Egyetem) és Dr. Szedlacskó Zoltán (vállalkozó, volt ENSZ-diplomata).
2011 decemberében Martonyi János külügyminiszter mutatta be a Magyar külpolitika az uniós
elnökség után című dokumentumot, amely a magyar külpolitika stratégiai irányait foglalja össze. Ebben
kiemelkedő szerepe van a globális nyitásnak. A Társaság valamennyi programja jól illeszkedik a stratégiához,
illetve segíti annak megvalósítását, hisz a Társaság elsősorban globális problémákkal foglalkozik. Az ENSZ
Társaságok Világszövetsége (WFUNA) keretében és más nemzetközi fórumokon ismertette a magyar
törekvéseket.
A Társaság foglalkozott az ENSZ és szakosított szerveinek szerepével a világgazdasági válság nyomán
kialakult helyzet kezelésében. A 2010 szeptemberi ENSZ-csúcskonferenciát követően tanácskozást tartott „A
világ szociális helyzete és a Millenniumi Fejlesztési Célok” témakörben az MTA Világgazdasági Kutató
Intézetével (VKI) közösen. Program: (1) Simai Mihály akadémikus, a VKI kutató professzora, a Társaság
elnöke: „Enyhült–e a globális szociális válság?”; (2) Kiss Judit, az MTA doktora, vezető kutató, VKI:
„Globális élelmezési válság vagy átmeneti zavarok?"
A 2012 júniusában Rio de Janeiróban tartott "Rio+20" globális világtalálkozóra történő magyar
felkészülés keretében a Társaság konferenciát szervezett „Fenntartható-e a fenntartható fejlődés?” címmel.
(Előadók: Kerekes Sándor egyetemi tanár (BCE), Faragó Tibor c. egyetemi tanár és Simai Mihály
akadémikus.) A konferencia integráns része volt a „Fenntartható energia mindenki számára nemzetközi éve
programjának”, amelyet az ENSZ Közgyűlése hirdetett meg.
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Az ENSZ Közgyűlés határozata alapján 2012 a „Szövetkezetek nemzetközi éve”. Ehhez kapcsolódott
Csáki Csaba akadémikus, professor emeritus (BCE) nagysikerű előadása "Az európai integráció tapasztalatai az
új tagországok mezőgazdaságában és a magyar agrárszektor teljesítménye" címmel.
További előadások 2012-ben:
- „A magyar gazdaság helyzete: problémák, lehetőségek, versenyképesség” (Chikán Attila egyetemi
tanár, BCE)
- „A magyar bankrendszer helyzete és kilátásai” (Kerekasztal beszélgetés: Király Júlia, MNB alelnök,
Gál Péter egyetemi tanár (BCE) és Zdeborsky György közgazdász)
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által elfogadott „Nemzetközi foglalkoztatási szerződés” c.
dokumentumot Mark Levin, az ILO Közép- és Kelet-Európai igazgatója mutatta be.
2020 A LÁTÓHATÁRON. A Magyar ENSZ Társaság, a Corvinus Egyetemmel és az MTA KRTK
Világgazdasági Intézetével együttműködve 2013 tavaszán három témakörben nagysikerű vita-sorozatot
szervezett:
a) A világ főbb kérdései 2020-ban. Előadók: (1) Hrubos Ildikó egyetemi tanár (BCE); (2) Magas
István tanszékvezető egyetemi tanár (BCE); és Novák Tamás MTA VKI.
b) Európa 2020-ban. Előadók: (1) Rácz Margit, kutatási igazgató MTA Világgazdasági Intézete (Az
EU 2020-ban); (2) Ludvig Zsuzsa tudományos főmunkatárs MTA KRTK Világgazdasági Intézete (Az EU-n
kívüli Kelet-Európa 2020-ban); és Gál Péter egyetemi tanár (BCE) (Az európai transznacionális társaságok
középtávú stratégiai koncepciói). Moderátor: Palánkai Tibor akadémikus.
c) Magyarország 2020-ban. Vitavezető: Csáki Csaba akadémikus - BCE egyetemi tanár, a Világbank
tanácsadója. Előadók: (1) Nováky Erzsébet - BCE tanszékvezető egyetemi tanár; (2) Pitti Zoltán - BCE kutató
professzora; és Havas Attila - az MTA Közgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa.
A Társaság kezdeményezően vesz részt a 2015 utáni időszakra szóló globális fejlesztési célok
kidolgozása (Post-2015 Development Agenda) és a fenntartható fejlődés összefüggései témakörének hazai
társadalmi vitájában. A Külügyminisztérium támogatásával „post-2015 Fejlesztési Agenda” címmel társadalmi
konzultációt szervezett 2013. szeptember 10-én a Külügyminisztérium Konferenciatermében. A konzultáción
mintegy 70 fő – elsősorban fejlesztési kérdésekkel foglalkozó társadalmi szervezetek képviselői - vettek részt.
Világszerte folyamatban vannak – nemzeti és nemzetközi fórumok keretében egyaránt – a Millenniumi
Fejlesztési Célok teljesítésére kitűzött 2015-ös határidő letelte utáni időszakra vonatkozó, új fejlesztési és
fenntartható fejlődési keretrendszer, az ún. post-2015 fejlesztési agenda kialakítására irányuló tárgyalások és
viták, amelyekben aktív szerepet kell, hogy vállaljanak a civil társadalom szereplői is. A konzultáció
eredményeként megfogalmazott legfontosabb üzenetek jól hasznosultak az ENSZ Közgyűlés szeptemberi
ülésszakának magas szintű hetén, fejlesztési témájú üléseken résztvevő magyar kormányzati küldöttség
mandátumának kialakításakor is.
A Társaság együttműködve a Budapesti Corvinus Egyetemmel folytatta a 2013-ban megkezdett
panelbeszélgetés sorozatot, melyben választ kíván adni néhány lényeges és nálunk is vitatott kérdésre. A 2014.
február 27-én tartott vitaest Témája: „A második évtized sorsdöntő éve lesz-e 2014?” Bevezetőt tartottak: (1)
Simai Mihály akadémikus, Magyar ENSZ Társaság elnöke: „Új kockázatok és stabilizáló tényezők a
világpolitikában”; (2) Magas István tanszékvezető egyetemi tanár (BCE):„Megkezdődött-e a globális gazdasági
fellendülés?”; (3) Kőrösi István, tudományos főmunkatárs (MTA VI): „Mit jelez az EU új költségvetése?”; és
(4) Gál Péter egyetemi tanár (BCE): „Beépített hazai gondok 2014-ben”.
2014. április 24-én megrendezett panelbeszélgetés témája: A transznacionális társaságok (a multik) és
Magyarország -Áldás vagy Átok? - 25 év tapasztalatai és a jövő”. A panel tagjai voltak: (1) Dr. Gál Péter
egyetemi tanár (BCE); (2) Dr. Sass Magdolna tudományos főmunkatárs -MTA KRTK Közgazdasági Intézet;
(3) Wintermantel Péter - helyettes államtitkár, Külügyminisztérium; és (4) Wolf László – OTP vezérigazgatóhelyettes.
A következő négy év nemzetközi kihívásai és Magyarország – című konferenciára 2014. június 16‐án
került sor. Program: (1) Simai Mihály akadémikus: „Globális kockázati tényezők és a világ főszereplőinek új
érdek- és értékviszonyai”; (2) Kőrösi István tud. főmunkatárs, MTA Világgazdasági Intézet: „Az Európai Unió
partneri szerepe Magyarország gazdasági fejlődése szempontjából”; (3) Szunomár Ágnes tudományos
munkatárs, MTA Világgazdasági Intézet: „A kínai gazdaság átalakulása és a magyar lehetőségek”; ((4) Deák
András tudományos főmunkatárs, MTA Világgazdasági Intézet: „Pangás, gyorsítás vagy átalakítás? –
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Kifulladóban a putyini modell?”; és (5) Bod Péter Ákos egyetemi tanár (BCE): „A magyar gazdaság kilátásai –
térségi összevetésben”.
A Társaság a Corvinus Egyetemmel 2014. november 20-án konferenciát szervezett „Szándékok és
realitások nemzetközi gazdasági kapcsolataink földrajzában” címmel. A rendezvényt Simai Mihály
akadémikus nyitotta meg: „Partnerváltások lehetőségei és korlátai a nemzetközi gazdaságban - a magyar
tapasztalatok”. Előadók: (1) Magas István (BCE): „A nemzetközi pénzpiacok Magyarországról”; a további
előadók az MTA Világgazdasági Intézet munkatársai. (2) Somai Miklós: „10 éve az EU-ban: a magyar
agrárexport esélyei; (3) Deák András: „Keleten a helyzet változóban – magyar gazdasági lehetőségek a
posztszovjet térségben”; (4) Szunomár Ágnes: „Kínai Kánaán? - Magyar gazdasági lehetőségek a Kínai
Népköztársaságban”; és (5) Szigetvári Tamás „Bővülő piaci lehetőségek: Törökország és az arab országok”.
A Társaság 2014. május 29-ei rendezvényén Simai Mihály akadémikus tartott előadást Az európai
uniós választások várható következményei – címmel.
5.2 ENSZ-emléknapok hazai rendezvényei
A Társaság minden évben megemlékezik az ENSZ napjáról (október 24.):
(2010) Az ENSZ alapításának 65., hazánk ENSZ-tagságának 55. évfordulója és az ENSZ napja
alkalmából a Társaság és az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 2010. október 27-én mintegy 250 fő
részvételével – beleértve a budapesti diplomáciai testület képviselőit is – tanácskozást rendezett az MTA
központi épületének nagytermében, amelyen Dr. Martonyi János külügyminiszter tartott előadást „A magyar
külpolitika és az ENSZ” címmel. A tanácskozáson felolvasták az ENSZ főtitkára, Ban Ki Mun ENSZ-napi
üzenetét.
(2011) Október 24-én a Társaság a Külügyminisztérium és az MTA Világgazdasági Kutató Intézete
támogatásával konferenciát szervezett „A fejlesztési partnerség jelene, jövője és az ENSZ” címmel. Simai
Mihály akadémikus elnöki megnyitója után Hóvári János, helyettes külügyi államtitkár tartott előadást
„Magyarország és az ENSZ” címmel. Korreferátumok: Makkay Lilla, külügyi főosztályvezető, Kiss Judit,
kutatási igazgató (VKI) és Simonyi Gyula, a BOCS Alapítvány elnöke.
(2012) Tóth Tibor, nagykövet, az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezete Előkészítő Bizottságának
(CTBTO - Bécs) ügyvezető titkára (ENSZ főtitkár-helyettesi rangban) tartott megemlékezést: „Az atomcsendszerződés és szervezete: pillanatképek a globális szerződések és szervezetek hétköznapjaiból”
2013. október 24-én panelbeszélgetésre került sor a Budapesti Corvinus Egyetemen „A szíriai válság és
az ENSZ” címmel. A panelbeszélgetés résztvevői: Dr. Rostoványi Zsolt – a Budapesti Corvinus Egyetem
rektora és Erdős André - Magyarország volt állandó ENSZ-képviselője, ny. nagykövet
(2014) Ban Ki-Mun, ENSZ-főtitkár üzenetét ismertettük a sajtóval és tagságunkkal.
Az Emberi Jogok Napja alkalmából (december 10.) szervezett rendezvényeink az alábbiak voltak:
(2010) Az ENSZ-Akadémia keretében rendezett tanácskozáson Wintersberger Sonja, az ENSZ Bécsi
Információs Szolgálatának helyettes igazgatója tartott előadást: „Human Rights: an Agenda for a Better
World”.
(2011) Az Alapvető Jogok Országgyűlési Biztosa Hivatalával közösen szervezett konferenciát. Dr.
Salamon László, az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának elnöke, Prof. Dr.
Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és Dr. Gömbös Ervin főtitkár köszöntője után Lamm
Vanda akadémikus tartott előadást: ”Az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek sajátos
természete” címmel, majd előadások hangzottak el az állampolgári jogok országgyűlési biztosának
tevékenységéről.
(2012) Lamm Vanda akadémikus tartott előadást: ”Az emberi jogok nemzetközi védelme:
egyezmények, tilalmak” címmel.
(2013) Prof. Dr. Szabó Máté, volt ombudsman (2007-2013) tartott előadást a Társaság rendezvényén
„Emberi jogok Magyarországon és a globális világban - válság és/vagy fejlődés?” címmel
(2014) Martin Nesirky úr, az ENSZ Bécsi információs Szolgálatának igazgatója angol nyelvű
előadásának címe: „Az emberi jogok jövője a változó és radikalizálódó világban”.
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A Társaság tevékenységének különösen fontos területe az emberi jogok védelme, és a kapcsolódó
ismeretterjesztés. E témával foglalkozó kiadványai eljutnak a határon túli magyarsághoz is. Az Alapvető Jogok
Biztosának Hivatalával közösen például nemzetközi emberi jogi plakátkiállítást rendezett 2012 júniusában.
A Kábítószer-ellenes Világnapi (június 26.) rendezvények
(2010) „Gondolj az egészségre - ne a drogokra!” (Az egészséget támogató szakpolitikák az ENSZ
nézőpontjából) című konferencia. Előadók: Topolánszky Ákos, a Társaság Kábítószer-ellenes Bizottságának
vezetője, dr. Felvinczi Katalin, Nemzeti Drogmegelőzési Intézet igazgatója és Sebestyén Edit,
egészségfejlesztési szakember, NDI külső munkatársa.
(2011) „Egységes kábítószer egyezmény – 50 (Egy születésnap olvasatai)” című panelbeszélgetés: A panel
résztvevői: Prof. Dr. Bayer István, az Országos Gyógyszerészeti Intézet korábbi főigazgatója; Dr. Csuday
Balázs nagykövet, bécsi állandó ENSZ-képviselő; Dr. Csákó Ibolya, r. alezredes, ORFK Bűnügyi Főosztály és
Topolánszky Ákos.
(2012) A Társaság a kábítószer-ellenes világnap alkalmából a Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatalával közös rendezvényén (2012. június 28-án) bemutatták az ENSZ éves drogjelentését,
majd előadás hangzott el a drog és a korrupció összefüggéseiről, amelyet kerekasztal beszélgetés követett e
témáról. Dr. Szentes Tamás főpolgármester-helyettes köszöntője után Dr. Szipola Gyula (ORFK)

tartott előadást: „Közlekedés és a drog” címmel. A kerekasztal beszélgetés résztvevői: Müller Éva
EMMI, Nemzeti Drogmegelőzési Koordinációs osztály főovh.; Dr. Huszár András, BFPH
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály vezetője; Varga Péter, r. őrnagy, BRFK, Kábítószer
Bűnözés Elleni Szolgálat vezetője; Sárosi Péter, TASZ Drogpolitikai Program vezetője és
Topolánszky Ákos
(2013) A Társaság a kábítószer-ellenes világnap alkalmából (2013. június 27-én) bemutatta az ENSZ
éves drogjelentését, majd kerekasztal-beszélgetés volt „A kiegyensúlyozott drogpolitika. Mit jelent az ENSZ
egyezmények elvárása?” címmel. Résztvevők: Dr. Felvinczi Katalin, ELTE, korábbi nemzeti

drogkoordinátor 2005-2006; Portörő Péter, ELTE, korábbi nemzeti drogkoordinátor 2007-2010;
Topolánszky Ákos és Prof. Dr. Bayer István, OGyI, ny. főigazgató.
(2014) A Társaság a Kábítószer-ellenes Világnapon, 2014. június 26-án mutatta be a sajtónak és az
érdeklődőknek az UNODC éves jelentését (World Drug Report), amelyet Topolánszky Ákos, a Társaság
Kábítószer-ellenes Bizottságának vezetője ismertetett.

A Békefenntartók Nemzetközi Napja alkalmából tartott megemlékezések.
(2010) A Fegyveres Erők Demokratikus Ellenőrzése Szervezet (Genf), a Nemzetközi Oktatási és Polgári
Válságkezelési Központ (NOPVK) és a Magyar ENSZ Társaság 2010. május 28-án egész napos konferenciát
szervezett a „Válságkezelés és a demokratizálódás folyamata a Balkánon” címmel. A kétnyelvű (angol, magyar)
konferencián – amelynek mintegy 100 résztvevője volt – 15 előadás hangzott el külföldi és hazai szakértők
részéről. Angol nyelvű köszöntőjében Gömbös Ervin, a Társaság főtitkára az ENSZ békefenntartó
tevékenységéről és a Világszervezet balkáni szerepvállalásáról beszélt.
2011. május 27-én a Társaság félnapos konferenciát szervezett a BM Nemzetközi Oktatási és Polgári
Válságkezelési Központjával közösen. A Társaság részéről Erdős André alelnök tartott előadást.
2011. után megszűnt az együttműködés az említett központtal békefenntartással kapcsolatos funkciójának
megszűnése miatt.
5.3 Oktatási programok, ENSZ-Akadémiák
Az ifjúság körében (egyetemi és főiskolai hallgatók) megnőtt a nemzetközi kérdések iránti érdeklődés. Évente
több száz hallgató készít az ENSZ munkájára vonatkozó dolgozatot, disszertációt, amelyhez a Társaság
rendszeres szakmai támogatást (konzultációk, tanácsadás, ENSZ-dokumentumok, kiadványok stb.) nyújt. Évente
150-200 hallgató keresi meg a Társaságot szakmai segítségnyújtásért.
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A Társaság részt vett az ENSZ fiatal szakemberek programja hazai propagálásában (YPP - Young
Professionals Programme), amely során az évenkénti felvételi vizsgák után új tehetségek kerülnek az ENSZhez. Segítette a magyar fiatalok felkészítését.
A Társaság szoros kapcsolatban van a Budapesti Corvinus Egyetemen működő Magyar ENSZ Modell
Diákegyesülettel, illetve utódszervezetével a Nemzetközi Diplomáciai Diák Egyesülettel.
A Társaság részt vett az ENSZ leszerelési ügyekkel foglalkozó irodája, által 2012-ben kezdeményezett,
az 5-17 éves korú gyermekek és fiatalok számára meghirdetett Művészet a Békéért Verseny hazai
szervezésében.
A Társaság segítette a Debreceni Egyetem csapatának felkészítését, amely harmadjára is a legjobbak
között végzett a 3rd World Human Rights Moot Court Competition emberi jogi és nemzetközi jogi
jogesetmegoldó versenyen 2012-ben. (A csapat instruktora Szemesi Sándor docens.)
Több évtizedes hagyomány az ENSZ Társaságok Világszövetségében, illetve a Világszövetséghez
tartózó ENSZ-társaságoknál, hogy fiatalok (egyetemisták, főiskolások, középiskolások) részére ENSZ Modell
Közgyűléseket szerveznek nemzetközi, illetve nemzeti szinten. Ezeknek az összejöveteleken a fiatalok az ENSZ
Közgyűlésének, Biztonsági Tanácsának, Gazdasági és Szociális Tanácsának és egyéb szerveinek a munkáját,
működését szimulálják. A fiatalok egy-egy csoportja (esetleg egy-egy személy) egy-egy országot képvisel.
Előzetesen megismerkednek az adott ország ENSZ-politikájával, egy adott témakörben (egy napirend kapcsán)
tanúsított magatartásával, és azt képviselik a szimulált tanácskozásokon.
A Társaság szakmai támogatásával 2011. április 15. és 19. között került sor a Budapest International
Model United Nations – BIMUN nevű nemzetközi diákfórumra, amely az ENSZ munkáját modellezi. A
diákok egy választott országot képviselve és annak érdekeit figyelembe véve különböző bizottságokban
tárgyalnak, megoldást keresve aktuális, globális problémákra. A rendezvényen – 4 kontinensről, 16 országból és
32 iskolából - 313 fő vett részt, házigazdája az Eötvös József Gimnázium volt. A megnyitón felszólalt Tarlós
István főpolgármester is.
A párizsi Sorbonne Egyetem 16 nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatója (14 francia, 1 bolgár és 1
spanyol) egyhetes tanulmányútra (2010. január 18-25.) érkeztek Magyarországra. Budapesten kívül Pécsre és a
Balatonra is ellátogattak. Gömbös Ervin főtitkár fogadta a csoportot, és tájékoztatást adott a Társaság
munkájáról, valamint az ENSZ napirendjén szereplő kérdésekről. Arra is ösztönözte a hallgatókat, hogy
szervezzenek ENSZ modell összejöveteleket.
2014. december első hetében neves bécsi mozikban rendezték meg a „this human world” emberi jogi
filmfesztivált középiskolás diákoknak. 2014-ben a fő téma az INTEGRÁCIÓ volt. . A versenyre Ausztriából,
Szlovéniából, Magyarországról, Szlovákiából és Svájcból jelentkeztek. A Társaság a hazai előkészületekben vett
részt.
2010 decemberétől kezdődően a Társaság új formában folytatja a nagysikerű ENSZ-Akadémia sorozatát.
Egyetemekkel együttműködve, a bécsi ENSZ Információs Szolgálat támogatásával - a 2011-es magyar EUelnökségre történő felkészülés részeként - „Mobil ENSZ-Akadémiát”szervezett, „Európa, a világválság és az
ENSZ” címmel. Az új forma: egynapos konferencia egyetemi városokban. A rendezvény vendéglátója a helyi
egyetem vagy főiskola. Az első konferenciára a Budapesti Corvinus Egyetemmel közös rendezésben került
sor. A 2010. december 8-ai konferencia programja a következő volt: Megnyitó: Simai Mihály akadémikus, a
Társaság elnöke. A következő előadások hangzottak el: (a) „Az Európai Unió a globális rendszerben” (Inotai
András, az MTA Világgazdasági Kutatóintézet igazgatója); (b) „Az Európai Unió és az ENSZ együttműködése”
(Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára); (c) „Az európai környezeti és fenntarthatósági politika
súlypontváltozásai az elmúlt 20 évben” (Kerekes Sándor, rektor-helyettes, BCE); (d) „A fenntarthatóság
kemény és puha oldala” (Wetzker Konrad, The Boston Consulting Group Kft., Budapest); (e) „Az Európai
Unió és az afrikai fejlesztéspolitika” (Suha György, Magyar Köztársaságban Akkreditált Tiszteletbeli Konzuli
Testület elnöke); (f) „Human Rights: an Agenda for a Better World” (Wintersberger Sonja, az ENSZ Bécsi
Információs Szolgálatának helyettes igazgatója).
A Széchenyi István Egyetem (Győr), az ENSZ Academic Impact (UNAI) programjának társult
intézménye a Magyar ENSZ Társasággal közös szervezésben 2011. február 23-án, a vidéki egyetemek közül
elsőként látta vendégül a Mobil ENSZ-Akadémiát. Témája: Az ENSZ rendszerének és programjainak
szerepe a tudásalapú társadalom feltételeinek kialakításában”. Dr. Szekeres Tamás, rektori köszöntője után
Simai Mihály akadémikus, a Széchenyi István Egyetem díszdoktora tartott előadást: „A globális tudástér
kialakulásának, átrendeződésének folyamatai”. További előadók: Mark Levin, ENSZ Nemzetközi Munkaügyi
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Szervezete (ILO), Közép és Kelet-európai Szubregionális Hivatal, igazgató: „A magasan képzet munkavállalók
szerepe a globális tudástársadalomban”; Prof. Dr. Kerekes Sándor, rektor-helyettes (BCE): „A fenntartható
fejlődés, mint Millenniumi Fejlesztési Cél és annak szerepe a felsőoktatásban”; Dr. Irene Hoeglinger-Neiva,
bécsi ENSZ Információs Iroda (UNIS - Vienna), információs tisztviselő: „A UNIS szerepvállalása az ENSZ-ről
való információk terjesztésében – különös tekintettel a Millenniumi Célokra”; Dr. Lukács Eszter, a MENSZT
elnökségi tagja, Széchenyi István Egyetem, Academic Impact kapcsolattartó: „A Széchenyi István Egyetem
csatlakozása az ENSZ Academic Impact kezdeményezéséhez”; és Prof. Dr. Rechnitzer János, Széchenyi
István Egyetem, rektor-helyettes: „A Széchenyi István Egyetem, mint regionális intézmény pozíciói az európai
tudástérben”.
A Szegedi Tudományegyetem 2011. március 31-én tartott Mobil ENSZ-Akadémia témája:
„Univerzalizmus vagy regionalizmus?”. Előadók: (1) Prof. Dr. Szabó Gábor, SZTE rektora, akadémikus:
„Az ELI (Extreme Light Infrastructure) nemzeti és regionális hatásai” (2) Dr. Tóth László, Magyarország
szarajevói nagykövete: „A szegedi folyamat és a balkáni rendezés; (3) Dr. Gömbös Ervin, főtitkár: „Az
Európai Unió és az ENSZ viszonya”; (4) Prof. Dr. Bodnár László, SZTE: „A nemzetközi együttműködések
nemzetközi jogi kihívásai”; és Simai Mihály akadémikus, elnök: „A világ kormányzásának jövője a XXI.
század első felében”.
Mobil ENSZ-Akadémia a Pécsi Tudományegyetemen 2011. május 27-én: „Az ENSZ rendszerének és
programjainak szerepe a migrációs válságok kezelésében, különös tekintettel az észak-afrikai válságra”.
Prof. Dr. Bódis József rektori köszöntője után elhangzott előadások: (1) Prof. Dr. Simai Mihály akadémikus:
„A migráció, a globális népesedési polarizáció és az ENSZ demográfiai prognózisai”; (2) Prof. Dr. Szilárd
István, c. egyetemi tanár: „A migrációs egészségügy helyzete, nemzetközi együttműködés, menekültek
járványügye”; (3) Prof. Baráth Árpád egyetemi tanár: „Menekültek traumái, pszichoszociális védelmének
távlatai” (4) Dr. Tarróssy István, Ph.D., egyetemi adjunktus, a PTE BTK Afrika Kutatóközpont ügyvezetőj:
„Demokratizálódó Észak-Afrika? Társadalmi átalakulások, migráció és az EU-Afrika reláció”; és (5) Prof. Dr.
Ternák Gábor, intézetigazgató: „A kenyai projekt tanulságai”.
A Debreceni Egyetemen 2012. október 11-én rendezett Mobil ENSZ-Akadémia témája „Globális
élelmezési biztonság és a világ mezőgazdaságának fő kérdései a 21. században” volt. Prof. Dr. Páles Zsolt
rektor-helyettes megnyitó beszédét követő előadások: (1) Fernanda Guerrieri, a FAO magyarországi regionális
irodájának vezetője: „What future for the small farmers?”; (2) Szemesi Sándor docens: „Az élelemhez való jog
az ENSZ emberi jogi rendszerében”; (3) Makkay Lilla főosztályvezető, Külügyminisztérium: „A nemzetközi
fejlesztési együttműködés nyújtotta lehetőségek és a magyar tapasztalatok”; (4) Fodor László egyetemi tanár:
„Közös agrárpolitika, multifunkcionalitás és fenntarthatóság”; (5) Fülöp Sándor elnök, EMLA Környezeti
Management és Jog Egyesület: „A környezetvédelem és az élelmiszerbiztonság összefüggései”; (6) Popp József
egyetemi tanár: „Globális élelmezés-biztonság az energia- és környezet-biztonság tükrében”; és (7) Simai
Mihály akadémikus: „Az agrárszektor jövője a világgazdaságban”.
A Kaposvári Egyetem „Vizes világunk” címmel Mobil ENSZ-Akadémiát rendezett 2013. november
28-án. A rendezvény kapcsolódik az ENSZ „Vízügyi Együttműködés Nemzetközi Évéhez” és a 2013. októberi
Budapesti Víz Világtalálkozóhoz, amelyet az ENSZ főtitkára, Ban Ki Mun is megtisztelt jelenlétével. Prof. Dr.
Szávai Ferenc rektori köszöntője és nyitó előadása: „A növekedés korlátai” után elhangzott előadások: (1) Dr.
Tisovszky János, az ENSZ Bécsi Információs Szolgálatának igazgatója: „Az ENSZ Közgyűlés 68. ülésszaka: a
világ vezetői a jövő kulcskérdéseiről”; (2) Dr. Stelbaczky Tibor, a Külügyminisztérium főosztályvezetője:
„Beszámoló a Budapesti Víz Világtalálkozóról”; (3) Simai Mihály akadémikus: „A víz a világpolitikában és a
világgazdaságban”; (4) Dr. habil. Dunkel Zoltán, Kaposvári Egyetem: „Az éghajlatváltozás hatása a vizekre”;
és (5) Dr. Kutics Károly, Kaposvári Egyetem Balaton Kutatóintézet: „Környezeti hormonok és gyógyszermaradványok viselkedése a szennyvízben és az élővizekben”.
5.4 Publikációk, információterjesztés
A Társaság egyik kiemelkedő feladatának tekinti, hogy minél reálisabb képet segítsen kialakítani a
Világszervezetről. Ennek egyik legfontosabb formája és eszköze különféle ENSZ dokumentumok, és más, az
ENSZ-szel foglalkozó anyagok (például az ENSZ-Akadémiák anyagai) megjelentetése. Az elmúlt három
évtizedben a Társaság több mint 40 kiadványt (könyveket) jelentetett meg magyarul.
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A Magyar ENSZ Társaság a Külügyminisztérium és az ENSZ Bécsi Tájékoztatási Szolgálata
támogatásával ismét (harmadízben) megjelentette az „Alapvető tények az ENSZ-ről” (Basic Facts about the
United Nations fordítása) című könyvet (382 oldal). Az Alapvető tények az ENSZ-ről egy olyan tömör, ám
átfogó kézikönyv, amely világosan és részletesen leírja az ENSZ struktúráját, működését, főbb tevékenységi
területeit és a munkáját kísérő aggályokat. Az ENSZ fő szervei és az ENSZ-család szervezetei által játszott
szerep bemutatása mellett az 1947 óta rendszeresen publikált Alapvető tények megvizsgálja, hogy az ENSZ
hogyan járul hozzá a nemzetközi békéhez és biztonsághoz, a gazdasági és társadalmi fejlődéshez, az emberi
jogokhoz, a humanitárius segítségnyújtáshoz, a nemzetközi joghoz és a dekolonizációhoz. Felsorolja az ENSZ
tagállamait, a békefenntartó műveleteket, valamint a speciális emléknapokat, -éveket és -évtizedeket. Az új
kiadás lényegesen átdolgozott formában jelent meg, számításba véve a közelmúltban történt számos jelentős
változást a világban és magán az ENSZ-en belül is.
A kiadvány megkapta valamennyi országgyűlési képviselő, a jelentős könyvtárak (beleértve
valamennyi egyetemi és főiskolai könyvtárat) és az ENSZ iránt érdeklődők rendelkezésére is áll, csakúgy mint
valamennyi, még raktáron lévő korábbi kiadványa is. A kiadványok eljutnak a határon túli magyarsághoz is.
2010-ben és 2014-ben az országgyűlési választások után különösen fontos feladatként fogalmazódott
meg az új kormány és az országgyűlési képviselők tájékoztatása az ENSZ-rendszerről, ENSZ-ben vállaltakról,
feladatokról és lehetőségekről.
Saját kiadványai mellett a Társaság széles körben terjeszti az ENSZ-től és szakosított szervezeteitől
érkező jelentős mennyiségű, elsősorban angol nyelvű anyagot is.
A Társaság vezetői, a kormányzó tanács és más testületei tagjai, a volt ENSZ-tisztviselők és szakértők
számos előadást tartottak az elmúlt években is az ENSZ-szel kapcsolatos kérdésekről Budapesten és vidéken
egyaránt.
Az információs munka szerves része a sajtóval való rendszeres kapcsolat. Társaságunk vezetői több
esetben nyilatkoztak a televízióban, a rádióban, a napi sajtóban. A fontos természetesen elsősorban az, hogy
minél több elemző, értékelő cikk jelenjen meg a világszervezetről. Sokat kell még tennünk azért, hogy ne csak
(fegyveres) konfliktusok vagy (természeti) katasztrófák idején legyen a figyelem középpontjában az ENSZ, és
mind többen ismerjék meg sokoldalú tevékenységét.
Az ENSZ Bécsi Információs Szolgálatával együttműködve a Társaság terjeszti a Szolgálat által
magyarra fordíttatott ENSZ sajtóközleményeket, főtitkári nyilatkozatokat, valamint a “Fókuszban az ENSZ”
című brossura egyes példányait.
A Társaság tagjai néhány tanulmánnyal hozzájárultak Simai Mihály elnök, valamint Prandler Árpád
alelnök 80. születésnapján rendezett konferenciákhoz külön-külön és az alkalomra megjelent kötetekhez
(„Változó világgazdaság”, illetve „Liber Amicorum Prandler Árpád”). Az Ad Librum kiadó 2010-ben
megjelentette Hollai Imrének, az ENSZ Közgyűlés volt elnökének, a Társaság alelnökének életútjáról szóló
könyvét („Út az elnökséghez”).
Egyre népszerűbb és kiemelkedően fontos információforrás a Társaság honlapja, amely napi friss
információkat ugyan nem tartalmaz (ehhez apparátus kellene), de rengeteg információt közöl az ENSZ-ről.
Rendszeresen közli például a budapesti képviselettel rendelkező ENSZ-szervezetek budapesti álláslehetőségeit.
5.5 Tanácsok és munkacsoportok tevékenysége
A Társaság keretei között működő társadalmi bizottságok, illetve testületek: a Környezetvédelmi és
Fejlesztési Tanács; az Emberi Jogi, Kisebbségi és Menekültügyi Tanács; a Volt ENSZ Tisztviselők és Szakértők
Tanácsa; az Egészségügyi és Népesedési Tanács; a Kábítószer-ellenes, a Leszerelési és Békefenntartási,
valamint a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési munkacsoportok aktív rész vállaltak az őtéves program
megvalósításában. E testületek önálló programmal is rendelkeznek. Ezek tételes ismertetésére itt nincs
lehetőségünk, csak a fontosabbakat emeljük ki.
Az ENSZ tevékenységének fontos területe a kábítószerek illegális forgalma, kereskedelme és
fogyasztása elleni küzdelem. Az elmúlt években a problémakör Magyarországon is jelentősen növekedett, és
különösen az ifjúság körében okoz komoly gondokat. Hagyomány, hogy a Kábítószer-ellenes Világnapon
(június 26-án) a Társaság Kábítószer-ellenes Munkacsoportja (vezetője Topolánszky Ákos) vitafórumot rendez.
(Lásd korábban az emléknapok alatt.)
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A Környezetvédelmi és Fejlesztési Tanács (elnök Prof. Dr. Kerekes Sándor) arra összpontosított, hogy
több mint húsz évvel a Riói ENSZ-világkonferencia (Környezet és fejlődés) és 13 évvel a nemzetközi
csúcskonferencia (World Summit on Sustainable Development, 2002, Johannesburg, Dél-Afrika) után milyen
mértékben valósultak meg az elfogadott határozatok, milyen változások történtek e téren Magyarországon. A
Tanácsa Részt vett a „Rio+20” világkonferencia hazai előkészítésében, valamint a Fenntartható energia
mindenki számára nemzetközi éve és a Vízügyi együttműködés nemzetközi éve kapcsán programokat
szervezett. Részt vett az erdők éve hazai programjában, foglalkozott a 2010 decemberi cancuni klímacsúcs
eredményeivel. A klímacsúcson elfogadott megállapodás lehet az alapja a globális felmelegedést megállító új,
jogilag kötelező egyezménynek.
A legtöbb megkeresés az Emberi Jogi, Kisebbségi és Menekültügyi Tanácshoz (elnök Lamm Vanda
akadémikus) érkezett magánszemélyektől (menekültektől) egyéni problémáik megoldását szorgalmazva. Aligha
kétséges, hogy napjaink egyik fő kérdése az emberi, ezen belül a kisebbségi jogok minél teljesebb
kibontakoztatása, érvényesítése. Ezért Társaságunk ismeretterjesztő tevékenységével (pl. kiadványok) járult
hozzá elsősorban az ifjúság körében, és az oktatásban is az ENSZ által elfogadott emberi jogi dokumentumok
széles körű terjesztéséhez, népszerűsítéséhez. (Lásd még az emberi jogok napján tartott rendezvényeket.)
A Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési munkacsoport (elnök Prof. Dr. Surányi Sándor)
összejöveteleket tartott az Afrikai kontinensen bekövetkezett változásokról és ezek magyar megítéléséről.
Számos tanácskozásunk foglalkozott a fejlesztési témával. (Lásd korábban.)
Az ENSZ szerepe a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában új hangsúlyt kapott az elmúlt években.
Két és fél évtizede hazánk is aktív résztvevője az ENSZ békefenntartó munkájának. Szakembereinket, de
közvéleményünket is foglalkoztatja ez a kérdés, különösen a volt Jugoszlávia területén és máshol történt
borzalmas események kapcsán. A Leszerelési és Békefenntartási munkacsoportunk (elnök Esztergomi Ferenc),
folyamatosan figyelemmel kíséri békefenntartóink munkáját, kérés esetén segítséget is nyújt a felkészítésben.
A Volt ENSZ Tisztviselők és Szakértők Tanácsa tagjai, külön programjaik mellett, részt vettek a Társaság
rendezvényein. Lásd még az érdekvédelmi munkát.
Az Egészségügyi és Népesedési Tanács (elnök Dr. habil. Huszár András) a UNFPA éves jelentéseinek a
(sajtó)bemutatóját szervezte. (Lásd később.)
5.6 Érdekvédelmi munka
Érdekvédelmi tevékenységünket illetően meg kell említeni, hogy a Társaság vezetése arra törekedett, hogy
biztosítsa az aktív és a volt ENSZ tisztviselők/szakértők jogállásával kapcsolatos problémáknak az ENSZ
határozatokkal összhangban álló rendezését. Ennek keretében elősegítette az ENSZ tisztviselőket és szakértőket
az 1957. évi 15 tvr. rendelettel kihirdetett, 1946. február 13-i ENSZ közgyűlési határozattal jóváhagyott
egyezmény, illetve az 1967. évi 23. tvr-rel kihirdetett 1947. november 21-ei egyezmény alapján megillető
kiváltságok és mentességek helyes értelmezését, támaszkodva a "tisztviselői" kategória értelmezése tekintetében
hozott 1946. decemberi ENSZ közgyűlési határozatra.
Az 1957. évi trv. V. cikkének 18) bekezdés b) pontja rendelkezik arról, hogy az ENSZ-ből érkezett
minden illetmény és járandóság mentes az adók alól. E törvényi rendelkezés alapján az ENSZ által folyósított
nyugdíjak Magyarországon is adómentesek. (1996/100. APEH iránymutatás, ENSZ által folyósított nyugdíj
adómentességéről.)
A társaság érdekvédelmi munkájának is köszönhetően az Országgyűlés módosította a magánszemélyek
jövedelemadójáról szóló törvényt. A módosító 1993. évi CI törvény 6. paragrafusa szerint "...mentes az adó alól,
ha a törvény másként nem rendelkezik....46. az ENSZ és szakosított szervezetei által kifizetett napidíj."
5.7 Nemzetközi tevékenység
A Társaság nemzetközi tevékenységét elsősorban az ENSZ Társaságok Világszövetségének (WFUNA)
keretein belül fejtette ki, amelynek I. osztályú konzultatív státusza van az ENSZ-nél. A 2015-ben 69.
évfordulóját ünneplő Világszövetséget 1946. augusztus 2-án 22 ország képviselői alapítottak Luxemburgban.
1947-ben történt megalakulása után a Magyar ENSZ Társaság rögtön csatlakozott a Világszövetséghez.
WFUNA ma már több mint 100 tagszervezettel számol, és jelentős részt vállal a világszervezet tevékenységének
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hatékonyságát elősegítő javaslatok kidolgozásában. A Társaság vezetői aktívan részt vettek a Világszövetség
globális programjának kialakításában, amelynek egyik fontos része volt a post2015 agenda kidolgozásához
történő hozzájárulás. A vonatkozó dokumentum kimunkálásában Simai Mihály akadémikus, a WFUNA
tiszteletbeli elnöke vett részt. Gömbös Ervin a WFUNA alelnökeként az Európai Unió tagállamaiban működő
ENSZ-társaságok együttműködésének egyik vezetője, s a kapcsolatok építésében a WFUNA és az EU között.
A WFUNA jelentős részt vállal a világszervezet tevékenységének hatékonyságát elősegítő javaslatok
kidolgozásában. Az ENSZ szerepével és jövőjével, valamint globális problémákkal foglalkozó szimpóziumai
nemcsak az ENSZ-ben váltottak ki nagy elismerést, hanem a nemzetközi tudományos életben is. (Simai Mihály
korábbi elnök, a WFUNA tiszteletbeli elnöke, Gömbös Ervin alelnök, korábban a WFUNA vb tagja.) Fontos
szerepe a Társaságnak, hogy az ENSZ napirendjén szereplő témákban folyó hazai kutatásokat serkentse,
eredményeit (a WFUNÁ-n keresztül) az ENSZ megfelelő szerveihez eljuttassa. A Társaság részvétele az ENSZ
Társaságok Világszövetségének, valamint az Európai Unió ENSZ-társaságainak munkájában különösen
fontos.
A WFUNA sokban hasonlít más nem kormányközi szervezetekhez, de több sajátos vonása is van. A
legfontosabb az, hogy "létezésének jogalapja" az ENSZ-hez kapcsolódik. Ezt tükrözi az is, hogy az ENSZ
Közgyűlés 41. ülésszaka A41/680 sz. határozata (1986. december 3.) felkéri a tagállamokat, hogy a nemzeti
ENSZ-társaságok anyagi és erkölcsi támogatásával erősítsék a Világszövetséget, így is járulnak hozzá az ENSZtagsággal járó feladataik végrehajtásához. (A határozat az egyetlen, amelyet az ENSZ Közgyűlése nemzetközi
nem kormányközi szervezetről valaha is hozott.) A gyakorlatban az egyes országok kormányai anyagi
támogatást adnak a nemzeti ENSZ-társaságnak, és biztosítják működésük helyi feltételeit.
A WFUNA 40. közgyűlésének – amelyet 2012. november 6 és 10 között tartottak Rio de Janeiróban, az
IBMEC Egyetemen - a Brazil ENSZ Társaság volt a házigazdája. A közgyűlés témája: „A haladás gyorsítása:
2015 és utána”. A Közgyűlés első napján egy szeminárium volt „A Millenniumi Fejlesztési Céloktól (MDGs) és
a Fenntartható Fejlesztési Célokig (SDGs)”. A vitaindító előadást Corrado Clini, olasz környezetvédelmi
miniszter tartotta. ENSZ-tisztviselők, a civil társadalom, a vállalati szektor, a tudomány és a helyi kormányzati
képviselők osztották meg tapasztalataikat a post-2015 globális fejlesztési napirend kialakításáról és tartalmáról.
Kapacitásépítő műhelyeket is szerveztek, ahol a szervezeti kérdésektől az adománygyűjtésig és az online
kommunikációig (közösségi média – Facebook, Twitter stb.) számos témát vitattak meg. Külön ülésszak
foglalkozott az ENSZ-társaságok két- és többoldalú együttműködésével. Ban Ki-Mun ENSZ-főtitkár és Navi
Pillay, emberi jogi főbiztos videó üzenetet küldött a közgyűlésnek. A közgyűlés Riói Nyilatkozatot és több
határozatot fogadott el (UNESCO finanszírozása, az egyetemes emberi jogok előmozdításának támogatása,
ifjúság, béke és biztonság, valamint a szíriai helyzet).
A Közgyűlés újra választotta tisztségviselőit: Park Soo Gil (Koreai Köztársaság) elnök, Kate White
(Kanada) végrehajtó bizottság elnöke, Bonian Golmohammadi (Svédország) főtitkár. Gömbös Ervin további
három évre alelnök.
1993-ban a Német ENSZ Társaság kezdeményezésére létre jött az Európa Unióhoz tartozó ENSZtársaságok együttműködési fóruma, amelyhez Társaságunk akkor társult tagként csatlakozhatott. Mára bővült a
kör, nemcsak az újabb EU tagokkal, hanem valamennyi európai ENSZ-társaság részvételével évente kétszer
tanácskoznak a társaságok vezetői Genfben, illetve Brüsszelben
Nem lehet eléggé hangsúlyozni részvételünk rendkívüli fontosságát a WFUNA és az európai ENSZtársaságok együttműködési fóruma munkájában, ezt azonban eddigi anyagi helyzetünk erősen korlátozta. A
Társaság évek óta nem tudott nemzetközi rendezvény házigazdája lenni, képviselői nem tudnak fontos
rendezvényeken részt venni.
Kétoldalú kapcsolataink ápolására nem volt anyagi fedezetünk. Ezek a jelenlegi helyzetben csak
nemzetközi találkozók alkalmával, vagy a társaságok vezetőinek nem társasági utazásait kihasználva tarthatók
fenn. Így az elmúlt években is több társaság vezetője járt Budapesten és keresett meg bennünket.
Az ENSZ Rendszer Tudományos Tanácsa (ACUNS - Academic Council on the United Nations
System) az évenkénti találkozóját – 2010-ben a 23. - Bécsben rendezte 2010. június 3-5. között. A háromnapos
rendezvényen rész vettek a Társaság képviselői is. A biztonsági kihívásokat eltérő szempontokból elemző
szekciókban Lukács Eszter, a Társaság elnökségi tagja, a Széchenyi István Egyetem adjunktusa; valamint a
Társaság kormányzó tanácsának két tagja, Kecskés D. Gusztáv, az MTA Történettudományi Intézetének
kutatója és Szilárd István, a Pécsi Egyetem Orvostudományi Karának professzora és főtanácsadója tartott
előadást. Axel Wüstenhagen, az Osztrák Külügyi és ENSZ Társaság elnökségének tagja csütörtökön, a
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hivatalos program megkezdése előtt, tapasztalatcserére és szorosabb összefogásra hívta az európai ENSZtársaságok, valamint ENSZ-modell szervezetek képviselőit, ahol az osztrák, német, szlovén, szerb és magyar
kollégák mellett az új-zélandi társaság képviselői is jelen voltak.
A Társaság vezetői részt vettek az "Európai Civil Találkozó 2011-en", amelyet a Századvég
Alapítvány szervezett
5.8 Kapcsolat az ENSZ-szel
Az ENSZ-szel, illetve az ENSZ-rendszer szervezeteivel egyrészt a Világszervezet New York-i központjában
működő WFUNÁ-n és annak genfi irodáján keresztül van közvetett kapcsolatunk. A WFUNA főtitkára napi
kapcsolatban van az ENSZ Titkárság, illetve az ENSZ Genfi Hivatalának vezetőivel, továbbá a két városban
működő egyéb intézményekkel. Az e városokban tartott tanácskozások alkalmával a Magyar ENSZ Társaság
vezetői is megbeszéléseket folytatnak vezető ENSZ-tisztviselőkkel az együttműködésről.
Ban Ki-mun, ENSZ-főtitkár 2011. április 17. és 19. között látogatást tett Magyarországon. A főtitkár a
Társaság felkérésére előadást tartott „Az ENSZ előtt álló kihívások” címmel a Társaság és a
Külügyminisztérium szervezésében az MTA dísztermében. A rendezvényen mintegy négyszáz fő vett részt,
köztük a diplomáciai testület vezetői is.
Kiyo Akasaka úr, az ENSZ tájékoztatásért felelős főtitkárhelyettese – aki egy közel-keleti helyzettel
foglalkozó szemináriumra érkezett Budapestre - 2011. július 14-én találkozott a Társaság vezetőivel, akik
tájékoztatták a Társaság tevékenységéről és terveiről. Javaslatot tettek az ENSZ tájékoztatási részlegeivel való
szorosabb együttműködésre és közös projektek megvalósítására
Az elmúlt öt évben is számos vezető ENSZ-tisztviselő látogatott a Társasághoz. A Társaság vezetőinek
rendszeres kapcsolata van az ENSZ központjával és más szervezeteivel is. A legszorosabb kapcsolat érthető
módon az ENSZ Bécsi Tájékoztatási Szolgálatával van, amelynek vezetője (Martin Nesirky) évente ellátogat
Budapestre.
Szinte napi kapcsolatot tartunk a különféle ENSZ-szervezetek budapesti (regionális) képviselőivel.
Fontosnak tartjuk Magyarország szempontjából is, hogy az elmúlt években bővült a Budapesten működő ENSZképviseletek alkalmazottainak száma. Jelenleg az alábbi képviseletek vannak Budapesten:
1. ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) Európai és Közép-ázsiai Regionális Hivatal;
2. ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) Közép és Kelet-európai Szubregionális
Hivatal;
3. ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) Közös Szolgáltató Központ;
4. ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) Közép-európai Regionális Képviselet;
5. ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) Globális Szolgáltató és Továbbképző Központ;
6. ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Közép és Kelet-európai Szubregionális Hivatal;
7. Egészségügyi Világszervezet (WHO) Magyarországi Iroda;
5.9 ENSZ-jelentések hazai bemutatása
A Társaság napirendjén rendszeresen szerepelnek különféle ENSZ-jelentések hazai (sajtó)bemutatói.
(1) A Társaság minden évben bemutatja a sajtó és a szakma képviselőinek az ENSZ bécsi székhelyű Nemzetközi
Kábítószer Ellenőrző Szerve (INCB) szokásos éves jelentését. (Az INCB független és kvázi-bírósági
hatáskörrel bíró olyan nemzetközi szervezet, mely az ENSZ kábítószer egyezményeinek végrehajtását ellenőrzi a
világban.)
A Társaság és az INCB 2010. február 24-én mutatta be a Társaság székházában a sajtónak és a
szakembereknek az INCB éves kábítószer-jelentését. A sajtótájékoztató programja: (1) Topolánszky Ákos, a
Társaság Kábítószer-ellenes Munkacsoportjának vezetője: Az INCB és éves jelentésének bemutatása; (2) dr.
Felvinczi Katalin, Nemzeti Drogmegelőzési Intézet igazgató: „Az INCB jelentés prevenciós főfejezetének
magyarországi olvasata”; (3) dr. Demetrovics Zsolt, NDI, ELTE BTK Pszichológia tanszék: „Szexuális erőszak
és a pszichoaktív szerek összefüggése”; (4) Az előadásokat vita követte.
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A 2011. március 4-én tartott bemutatón a jelentést Topolánszky Ákos a Társaság Kábítószer-ellenes
csoportjának a vezetője mutatta be. A magyarországi helyzetről dr. Nagy Gábor (ORFK) és dr. Boruss Hedvig
(EEKH) beszélt.
A 2012. február 28-án a jelentést Topolánszky Ákos a Társaság Kábítószer-ellenes csoportjának a
vezetője mutatta be. A magyarországi helyzetről Nyírády Andrienn, Nemzeti Drog Fókuszpont igazgató és
Gyékiss Roland, Kék Pont Kontakt program vezetője beszélt.
A 2013-as INCB jelentés (bemutató 2014. március 4.) szerint minden megelőzésre költött dollár,
tíz dollár megtakarítást jelenthet.
(2) Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD), az MTA Világgazdasági
Kutatóintézete (VKI) és a Magyar ENSZ Társaság rendszeresen bemutatja a sajtónak és a szakembereknek az
UNCTAD éves jelentését, amelynek témája: a közvetlen külföldi tőkebefektetések. A Társaság 2010. július 22én mutatta be a jelentést. A sajtóbemutató programja: (1) Simai Mihály akadémikus, az UNCTAD tanácsadója:
„A World Investment Report 2010” bemutatása; (2) Hugyecz Attila, MTA VKI tudományos főmunkatársa:
„Néhány olajtársaság CO2-kibocsátás-csökkentési kutatása”
Az UNCTAD 2011-es jelentését Simai Mihály akadémikus mutatta be, a hazai vonatkozásokat
Szalavetz Andrea tudományos főmunkatárs (VKI) ismertette 2011. július 26-án.
A, 2013. június 26-án bemutatott jelentéshez kapcsolódóan Gál Péter egyetemi tanár (BCE) tartott előadást: „A
transznacionális társaságok új stratégiái (Az Európai Unió és Magyarország az átalakuló globális értékláncban:
új kihívások és lehetőségek)” címmel tartott előadást. A 2014. június 24-ei bemutatóhoz kapcsolódva pedig Magas
István tanszékvezető egyetemi tanár (BCE) tartott előadást: „50 év a világfejlődés szolgálatában. Az UNCTAD
50-ik évfordulója. Eredmények és tanulságok”.
(3) A Társaság évente bemutatja az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) világnépesedés helyzete című
éves jelentését. Az ENSZ-napi rendezvényen ismertették az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) 2010. évi
jelentését („A világnépesedés helyzete, 2010”), amelynek a témája: „Konfliktusból és válságból a megújulás
felé: a változás generációja”, és kiosztották sajtó összefoglalóját A 2011. évi ENSZ-napi konferencián
bemutatott jelentés témája: „Emberek és lehetőségek a 7 milliárdnyi világon”. 2012-től az UNFPA-vel évekig
tartó együttműködés megszakadt, az UNFPA nem tartott rá igényt.
6. A Társaság anyagi helyzete
A Társaság egyetlen pénzügyi forrása a költségvetési támogatás, amely az elmúlt években az alábbiak szerint
alakult:
A Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA) működésre az alábbi összegeket kapta a Társaság: : 625 eFt
(2010), 100 eFt (2011).
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma rendre elutasította
pályázatainkat, jóllehet a Társaság tevékenységének lényeges része a nemzetközi együttműködés.
A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), amely a NEA „helyébe lépett” 1500 eFT (2013), nulla Ft
(2014).
A Külügyminisztériumtól részben projektekre, részben működésre: 2498 eFt (2011), 1490 eFt (2012),
2000 eFT (2013), nulla eFt (2014). A Minisztérium 2013-ban és 2014-ben biztosította a Társaság vezetőinek
részvételét az európai ENSZ-társaságok két tanácskozásán (Brüsszel és Genf), valamint a WFUNA végreható
bizottságának ülésén két alkalommal New Yorkban.
A Társaság ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt évek során személyi
jövedelemadójuk 1 százalékát a Társaságnak ajánlották fel. A felajánlások összege: 365 eFt (2010), 179 eFt
(2011), 155 eFT (2012), 109 eFt (2013) és 41 eFt (2014). A Társaság adószáma: 19622921-1-42
Külföldi támogatás: 161 eFt (2013) ENSZ Bécsi Információs Szolgálata.
A nehéz anyagi helyzet ellenére a Társaság kommunikációs lehetőségei javultak. 2014-ben sikerült
beszerezni egy új személyi számítógépet és egy új nyomtatót. A társaságnak korszerű ADSL telefonvonala van.
2001 óta működik a Társaság honlapja, amelyet 2008-ban a jelenleg is működő váltott fel. Sok gratulációt
érkezett az új honlap grafikai megjelenítéséért, szerkezetéért és a rajta található rengeteg információért.
Elérhetőségeink: e-mail: menszt@menszt.hu, honlap: www.menszt.hu.
A jelenlegi körülmények között a Társaság nem tudott főállású munkatársat foglalkoztatni. Valamennyi
tisztségviselője önkéntes társadalmi munkás. Önkéntes nyugdíjas házaspár végzi a könyvelést, postázást,
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takarítást stb. Az adminisztratív munka is a főtitkárra hárul.
A Társaság a jövőben sem számíthat más bevételi forrásra, mint a költségvetési támogatásra, legyen szó
az NEA-ról, vagy a Külügyminisztériumról. Amint ez már többször hangsúlyozásra került, erre ENSZ
közgyűlési határozat (A41/680 sz., 1986. december 3.) is kéri a Magyar Államot. Számos országban a
kormány jelentős anyagi támogatására építve működik az ENSZ-társaság, mivel részben olyan feladatokat lát el,
amit az állam vállalt magára azáltal, hogy az ENSZ tagja lett. (Az Európai Unió számos országában az állam
által támogatott ENSZ-társaságnak 10-20 alkalmazottja van. A Norvég ENSZ Társaságnak 32, a svédnek 24.
Anyagi helyzetük “összehasonlíthatatlan” a Magyar ENSZ Társaságéval.)
A Társaság gazdálkodását a közgyűlés évente megtárgyalta és jóváhagyta, miután azt az Számvizsgáló és
Ellenőrző Bizottság (Szabó Marietta elnök, Kardosné Dr. Kaponyi Erzsébet és Kőszeginé Dr. Kalas Mária)
megvizsgálta és rendben találta.
---ooOoo--Munkánk egyértelműen igazolja, hogy olyan tevékenységekkel kíván a Társaság hozzájárulni a magyar
társadalom építéséhez, amelyek egyrészt kapcsolódnak az ENSZ által is támogatott nemzetközi fejlődéshez,
másrészt segítik a hazai fontos problémák megoldását, a demokratizmus erősítését. Nemzetközi szinten pedig
növelik hazánk tekintélyét, segítik politikánk, viszonyaink megértettetését.
A Társaság nagy hiányt pótol azzal, hogy megjelenteti az alapvető ENSZ dokumentumokat más ENSZszel kapcsolatos anyagokat magyarul, mivel ezzel más nem foglalkozik. Ezek eljutnak a határon túli
magyarokhoz is.
A Társaság támogatta a magyar ENSZ-politikát, igény esetén szakértői véleményt adott a hivatalos
szerveknek, és teljesítette a WFUNÁ-val kapcsolatos ENSZ közgyűlési határozatot az ENSZ népszerűsítéséről.
Decentralizációs törekvései eredményeként jó néhány vidéki (egyetemi) városban rendez programokat,
illetve működtet helyi csoportokat. Munkájába mind több fiatalt von be.
A nagy nehézségeket okozó anyagi gondok ellenére, a Társaság figyelemre méltó programot tudhat
maga mögött a közreműködők áldozatkész, önkéntes munkájának köszönhetően, bár tervezett programjának
néhány fontos részét nem tudta megvalósítani. Összefoglalóan elmondható, hogy a Társaság munkájával
hozzájárult ahhoz, hogy az ENSZ-ről reálisabb kép alakuljon ki a magyar politikai vezetés és a közvélemény
körében egyaránt. Az ENSZ Alapokmányában és más jelentős dokumentumaiban megfogalmazott elvek, eszmék
és célok propagálásával segítette azt, hogy a társadalom jobban megértse és segítse is az átalakulási folyamatot, a
demokrácia széleskörű elterjedését és megerősödését.
7. Köszönetnyilvánítás
A Társaság vezetősége nevében, ezúton is köszönetet mondunk azoknak az állami szerveknek (kiváltképp a
Külügyminisztériumnak), egyetemeknek (kiváltképp a Budapesti Corvinus Egyetemnek), a Budapesti Eötvös
József Gimnáziumnak és társadalmi szervezeteknek, képviselőiknek, a Társaság vezetőinek és tagjainak,
valamint magánszemélyeknek (előadóknak), akik hozzájárultak Társaságunk működéséhez, programjainak
megvalósításához, az elért eredményekhez. Név szerint csupán két személyt kívánunk megemlíteni, Balassa
Jenőt, a Társaság titkárát, és feleségét Klárikát, a Társaság könyvelőjét, akik elkötelezett, odaadó munkájával
segítik azt, hogy a Társaság folyamatosan, jó hatékonysággal működjön.
Budapest,
2015. február 26.

Simai Mihály akadémikus
elnök

Dr. Gömbös Ervin
főtitkár
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