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Az elnök, Bodó Sándor ismerteti a kimentésüket kérık névsorát. Megállapítja, hogy
jelenlévık száma (17 fı) alapján a választmányi ülés határozatképes. Jelzi, hogy külsı
adminisztratív okok miatt húzódott az új elnökség elfogadása és így a szervezés is.
Az elsı napirendi pontként az elnök ismerteti a tervezett és elıre kiküldött napirendet,
melyet a választmány egyhangúlag elfogad. A tervezett napirendben szereplı tagfelvétel
jelölés hiányában elmarad. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Lukács László és Hála József
tagtársakat, akik elfogadták a felkérést.
Második napirendi pontban Mohay Tamás fıtitkár ismerteti az elızı válaszmányi ülés
jegyzıkönyvét. A választmány egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyvet változtatás nélkül.
A harmadik napirendi pontban Bodó Sándor megemlékezik a legutóbbi ülés óta elhunyt
Korkes Zsuzsa és Réthey-Prikkel Lajos tagtársakról. A választmány egy perces
tiszteletadással emlékezik kollégáinkra.
A negyedik napirendi pontban Mohay Tamás fıtitkár röviden beszámol a Társaság
pénzügyi helyzetérıl. A választmány tudomásul vette a beszámolót, melyet az elnök
megköszönt.
A következı ötödik napirendi pontban az elnök felkéri Hála József fıszerkesztıt, hogy
tájékoztassa a választmányt a Néprajzi Hírek tevékenységérıl. Hála József bemutatja a
megjelent ez évi 1 és 2. számokat. Jelzi, hogy a 3. szám is már a nyomdába került. Kéri a
megjelenteket, hogy a 4. számhoz további cikkeket és könyvismertetéseket küldjenek.
Hangsúlyozza a korábbi évfolyamok megjelenéséhez nyújtott komoly segítségét a NKA-nak,
illetve Balogh Balázs és Szabó Zoltán tagtársainknak. Jelzi, hogy várhatóan a Társaság
közvetlen anyagi támogatására is szükség lesz a további megjelentetéshez. Bemutatja a 2010es esztendı aktuális megemlékezéseinek, évfordulóinak listáját, melyet átad a titkárságnak. A
szerkesztıség mandátuma 2009. december 31-én letelik.
Bodó Sándor elnök is jelzi, hogy a Néprajzi Hírek kiadásában valóban okozhat problémát
a NKA mőködésének várható átalakítása. A szerkesztıség mandátumának
meghosszabbításáról annak lejártát követıen dönt a választmány.
Viga Gyula javaslatát támogatja a választmány, mikor egyhangúlag jegyzıkönyvi
köszönetét fejezi ki a szerkesztıknek: Hála Józsefnek, Máté Györgynek és Bárth Dánielnek az
eredményesen végzett 3 éves munkáért.
A hatodik napirendi pontban Kemecsi Lajos titkár ismerteti Szarvas Zsuzsa írásos
beszámolóját a 2009. augusztus 31 és szeptember 4. között eredményesen lezajlott X. finn –
magyar szimpóziumról. (Az írásos beszámoló mellékelve a jegyzıkönyvhöz.)
Bodó Sándor elnök hangsúlyozza a finn – magyar szakmai kapcsolatok jelentıségét.
Paládi-Kovács Attila felhívja a figyelmet az elszámoláshoz szükséges még el nem készített

beszámoló pótlására, amelyben az Akadémia által támogatott 5 finn résztvevıre vonatkozó
bizonylatokat kell szerepeltetni. Jelzi, hogy a kéziratok begyőjtése is elkezdıdött, így a
következı feladat a kötet megjelentetésének forrásait elıteremteni.
Bodó Sándor megköszöni Paládi – Kovács Attila, a közremőködık és szervezık
segítségét. A választmány egyhangúlag elfogadja a beszámolót.
Az elnök felkéri Paládi–Kovács Attilát, hogy számoljon be a Vikár Béla emlékülés
tapasztalatairól. Paládi–Kovács Attila beszámolójában kitért arra, hogy a Néprajzi Társaság
120. évfordulójára tervezett kiadványok nem valósultak meg. A Vikár emlékülés egyben a
társasági jubileumi megemlékezésének is fóruma volt. Ennek megfelelıen sikerült a
reprezentatív helyiséget, a MTA Dísztermét megszerezni az alkalomra. A két ünnepi alkalom
összekapcsolása a nagyobb érdeklıdés érdekében történt, eredetileg még az önkéntes néprajzi
győjtı találkozónak is rendezvénye lett volna az emlékülés, azonban ez elmaradt. Röviden
ismerteti a délelıtti programot hangsúlyozva az elıadók felkészültségét, s az aktuális
kutatások érvényességét.
Küllıs Imola ismerteti a délutáni programot és felhívja a figyelmet a Sebı Ferenc által
készített Vikár DVD szakmai erényeire.
A hetedik napirendi pontban az Ethnographia folyóirat digitalizálásával kapcsolatos
tárgyalásairól számol be Mohay Tamás fıtitkár. Ismerteti az Arcanum korábbi 2008-as
javaslatát, melyet a választmány akkor elutasított. Az eltelt idıszakban a digitalizálás
technológiája jelentısen fejlıdött. Röviden ismerteti az Arcanum analógiaként értékelhetı
tevékenységét. A NKA egy pályázati lehetısége tenné lehetıvé a digitalizálás megrendelését
a jelentkezı cégnél. Ismerteti az elızetes információ szerzı tárgyalásokat és az elımunkálatok
jellegét. A kb. 60.000 oldalnyi tartalom digitalizálásának költsége oldalanként 50 Ft, azaz
összesen 3 M Ft. A megszerzett anyagi forrás birtokában lehet végleges döntést hozni.
Ismerteti egy párhuzamos ajánlat elképzelését, amely az ún. norvég alap pályázati
lehetıségével számolt.
Ezzel kapcsolatban Barna Gábor hozzászólásában jelzi, hogy a Sulinet program részeként
megvalósult korábbi digitalizálási programjuk eredményes volt az elérhetıségi jellemzık
miatt.
Paládi-Kovács Attila hozzászólásában ismerteti az Arcanum korábbi elınytelen
ajánlatának feltételeit. Felhívja a figyelmet a digitalizálandó anyag elıkészítésének komoly
megterhelést jelentı feladatára. A jogi háttér tisztázása kiemelten fontos a tárgyalásoknál.
Felveti, hogy a továbbiakban megjelenı Ethnographia számok digitális formátuma
biztosítható-e? Véleménye szerint a folyóirat megjelentetésének pénzügyi háttere hosszú
távon nincs biztosítva. Javasolja további analógiák, így pl. a Századok digitalizálásának
tapasztalatainak megismerését.
Lukács László jelzi, hogy az általa szerkesztett 1993 és 1996 közötti évfolyamok anyagait
korábban leadta digitális formában, ezek azonban eltőntek. Egy további példány még
rendelkezésére áll. Felhívja a figyelmet a hiányzó éves tartalomjegyzékek pótlásának
igényére.
Viga Gyula véleménye szerint a digitalizálás segíti a hozzáférést és ez fontos és
támogatandó. A NKA lehetıségeit érdemes figyelembe venni a tervezéskor.

Barna Gábor javasolja mindkét céggel folytatni a tárgyalásokat és a megfelelıbbel
megállapodni.
Fejıs Zoltán hozzászólásában hangsúlyozza, hogy a világban zajló változások indokolják
a digitalizálást. A web2 korszakát élve a hozzáférést biztosítani kell. A Néprajzi Múzeum
speciális szerzıdése nem példaértékő az Arcanummal. A korszerősödı technológia
lehetıségeit hangsúlyozza, hiszen ez képezi a késıbbi fejlesztés alapját. A Néprajzi Társaság
honlapjára kerül az elkészült anyag.
Mohay Tamás kifejti, hogy az Ethnographia értékesítése nem pénzügyi – vagyoni kérdés.
Az internet elsıdleges hozzáférési lehetıség. A korszerőbb technika nem végleges verziót
eredményez, hanem folyamatosan fejleszthetıt. Ismerteti a digitális Könyvszemle és a
Századok felhasználásának jellemzıit.
Bodó Sándor a tárgyalások folytatására kér felhatalmazást a válaszmánytól, melyet a
résztvevık egyhangúlag megszavaznak. Mohay Tamás elvállalja a feladat további ügyeinek
intézését is. Bemutatja a Társaság új ügyintézıjét Tarczali Anikót és beszámol az iroda
költözésérıl a 209/C szobájába a Néprajzi Múzeumnak. A költözés költségeit 50%-ban a
Néprajzi Múzeum fedezte. A végleges helyiség a múzeumi építkezéseket követıen a
földszinten lesz. Jelzi, hogy az Ethnographia 2009/1-es száma megérkezett Debrecenbıl.
Fejıs Zoltán röviden ismerteti a múzeumi fejlesztési határidıket és 2010 nyarára
prognosztizálja az átépítés befejezését. Türelmet és megértést kér az átmeneti
kellemetlenségekért.
Lackovits Emıke tájékoztatja a választmányt, hogy átvette Halász Pétertıl az önkéntes
győjtı találkozó szervezésének feladatkörét, s a rendezvény tervezett idıpontja 2010 áprilisa.
Bodó Sándor elnök megköszöni a résztvevık aktív közremőködését, majd berekeszti az
ülést. A következı választmányi ülés idıpontja: 2009. december 2. 14 óra.
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