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JEGYZİKÖNYV
A Magyar Néprajzi Társaság 2010. február 24-i választmányi ülésérıl

Bodó

Sándor

elnök

megnyitja

az

ülést,

és

megállapítja

a

választmány

határozatképességét, ismerteti a kimentést kérık névsorát.
Ismerteti a tervezett napirend pontjait, amelyet a választmány egyhangúlag elfogad.
A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Szacsvay Évát és Balogh Balázst.
Az elnök megemlékezik a legutóbbi ülés óta elhunyt Lami István tagtársunkról.
Második napirendi pontként Mohay Tamás fıtitkár ismerteti az elızı ülés
jegyzıkönyvét.
Az elızı jegyzıkönyvet egyhangúlag elfogadta a választmány.
Tagfelvételi kérelem hiányában a harmadik napirendi pont elmarad.
A 4. napirendi pontban Mohay Tamás fıtitkár elıterjeszti a Társaság 2010. évi a MNT
kitüntetéseire vonatkozó vezetıségi javaslatot. A centenáriumra tekintettel javasolja a
vezetıség az Ortutay-emlékérem soron kívüli odaítélését. Bereczki Ibolya kérdésére válaszul
közli, hogy a Tájkutató Díj fedezetére van forrás. Az információs és jelölteket kérı levél
eljutott a tagsághoz. A javaslatok határideje 2010., április 1.
Az idei díjakra vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta a választmány.
Ezzel kapcsolatban az ötödik napirendi pontban a közgyőlés idıpontjára vonatkozóan is
döntést hozott a választmány. Miután június elseje elıtt kell megtörténnie a közgyőlésnek így
az idıpont 2010. május 19. az ezt elıkészítı döntéseket az április 28-án rendezendı
választmány hozza meg.
Az idıpontokat a választmány egyhangúlag elfogadta.
A 6. napirendi pontban az elmaradt szakosztályi beszámolók közül Mohay Tamás ismerteti a
Mészáros Csaba titkár által eljuttatott etnológiai szakosztályi beszámolót és terveket. Csonka
Takács Eszter a Folklór Szakosztály titkára röviden ismerteti a 2009-ben teljesített
programokat és vázolja az idei munkatervet. Hangsúlyozza, hogy a kutatási beszámolók, a
tudományos konferenciák (pl. Ortutay megemlékezés, Bálint Sándor emlékülés) és a kiadvány
bemutatások egyaránt folytatódnak.
Bodó Sándor elnök megköszöni a beszámolókat, amelyek felkerülnek a Társasági hon-lapra
is.
A választmány egyhangúlag elfogadja a beszámolókat és a szakosztályi terveket is.
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A 7. napirendi pontban kerül sor az Ethnographia szerkesztıbizottságának
megválasztására. Lukács László röviden ismerteti a jelölı bizottság munkájának eredményeit
és ismerteti a jelölteket. Bodó Sándor kérdésére reagálva Sárkány Mihály javasolja Vargyas
Gábor jelölését is a bizottságba, az etnológia képviseletében. Javaslatát Mohay Tamás is
támogatja. Lukács László, Bodó Sándor és Sárkány Mihály tájékoztatja a választmányt
Vargyas jelölésének elızményeirıl. Paládi-Kovács Attila tájékozatja a választmányt arról,
hogy nincs szabályozva szerkesztıbizottság taglétszáma. Felhívja a figyelmet arra, hogy az
idei esztendıre 1 M Ft-os támogatás kap a folyóirat a MTA-tól. Bodó Sándor a Társaság
nevében megköszöni Paládi-Kovács Attila segítségét a folyóirat támogatás biztosításában.
A választmány 1 tartózkodás mellett elfogadja, hogy Vargyas Gábor is felkerül a jelölt
listára.
A szavazat számlálással Csoma Zsigmondot és Szilágyi Miklóst bízza meg az elnök. Az
ismertetett eredmény szerint a jelöltek mindegyike megkapta szükséges 50%+1 szavazatot.
Bodó Sándor gratulál az új szerkesztıbizottság tagjainak.
A 8. napirendi pontban Mohay Tamás fıtitkár tájékoztatja a választmányt, hogy a
NKA pályázatának segítségével elıre jutott az Ethnographia digitalizálásának ügye.
Eldöntendı kérdés maradt a hozzáférés biztosítása. A NKA hiánypótlásként jelezte, hogy
2008-ig kell digitalizálni az évfolyamokat és 2004-ig a világhálón is elérhetıvé kell tenni.
Bereczki Ibolya felhívja a figyelmet, hogy a NKA gyakorlata szerint nem lehetséges a
pályázatból támogatott digitalizált állomány hozzáférésének korlátozás.
Paládi-Kovács Attila a Századok digitalizálásának tapasztalataira hívja fel a figyelmet.
Sárkány Mihály is a korlátozott hozzáférést támogatja nemzetközi példákra hivatkozva.
Szacsvay Éva a digitalizált anyagok hivatkozásainak hibáira hívja fel a figyelmet. Felföldi
László a nyílt hozzáférést támogatja hozzászólásában, miként Páll István is. Turai Tünde a
nyomtatott számok eladhatóságának szempontját hangsúlyozta.
Bodó Sándor megköszöni Bereczki Ibolya segítségét a pályázattal kapcsolatban, és
javasolja, hogy további tájékozódást követıen hozzon döntést a választmány a kérdésben.
A javaslatot a választmány egyhangúlag elfogadja.
Mohay Tamás fıtitkár tájékoztatja a választmányt a Társaság számára nyitott pályázati
lehetıségeket illetıen (Nemzetiségi kötetek, NCA mőködési, NCA Néprajzi Könyvbörze,
NCA Néprajzi szeminárium, NKA könyvpályázat). Horváth Sándor tájékoztatja a
választmányt, hogy a 2 M Ft-os forrás segítségével két kiadványt képes finanszírozni a
Társaság.
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Az utolsó 9. napirendi pontban az Egyebek között Szarvas Zsuzsa ismerteti a Néprajzi
Múzeum napjának programját, invitálva a választmány tagjait is a rendezvényre.
Bodó Sándor ismerteti a júliusi kalocsai konferencia programját és Báti Anikó is felhívja a
figyelmet egy cukrászati tematikájú májusi programjára az Anyagi kultúra szakosztálynak
Bodó Sándor megismétli, hogy a következı választmányi ülés idıpontja április 28-a
(szerda).
Az elnök megköszönve a résztvevık munkáját bezárja az ülést.

Budapest, 2010. február 24.
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