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JEGYZŐKÖNYV
A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 124. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE
(Budapest, 2012. május 23.)

Bodó Sándor elnök megnyitja a közgyűlést. Ezt követően megállapítja a közgyűlés
határozatképességét a meghívón szereplő második időpontnak megfelelően, az összlétszám
fő 95 fő, majd ismerteti a napirendi pontokat, melyeket a jelenlevők egyhangúan
megszavaznak. (1. határozat)
1. Első napirendi pontként Bodó Sándor megtartja elnöki megnyitóbeszédét, amelyben
néprajzkutatás aktuális kérdéseit és nehézségeit is vázolva, összefoglalja az elmúlt három
esztendő komoly szakmai eredményeit és a rámutat a Társaság munkájának további
irányvonalára is. Jelzi a komoly kihívásokat, melyek a szaktudományt jelenleg érintik.
Hangsúlyozza a pályázati források beszűkülésének hatásait. Röviden összefoglalja a 2011-ben
történt nagyobb konferenciák, emlékülések, illetve sikeres szakosztályi programok
tapasztalatait. 2011-ben kiemelkedő szaktudósokra emlékezett a Társaság, Ortutay Gyulára,
Tálasi Istvánra, Fél Editre, Györffy Istvánra, Kresz Máriára. Az anyagi kultúra szakosztály
sikeres programjának a „Velünk élő mestereink” sorozatnak jelentőségét hangsúlyozza. Az
oktatás és a néprajz kapcsolatáról is megemlékezik, a Hon és népismeret tantárgy oktatáshoz
kapcsolódva, a NAT aktualitásához igazodva. A 17. Néprajzi Szeminárium is sikeresen
megtörtént Veszprémben 2011-ben. A 2009-ben rendezett 10. finn-magyar szimpózium és
tanulmánykötet is megvalósult. Jelzi, hogy a finnek javasolták az észt partnerek bevonását is.
A nemzetiségi sorozatok több kötete is megjelent az utóbbi években. Kiemelkedik a
cigánykultúrával foglalkozó kötet (?). Az Ethnographia szerkesztőbizottsága megújult, a
szerkesztő leterheltsége miatt csak az 1011. 1-2. szám jelent meg a Közgyűlésig. A Néprajzi
Hírek számai ütemesen megjelennek. Mohay Tamás főtitkárnak köszönhetően az
Ethnographia digitalizálása sikeresen megtörtént. A közeljövőben gondoskodni kell a
Néprajzi Hírek digitalizálásáról is. A társaság számára kihívást jelentenek a tagrevízió, illetve
a megnövekedett adminisztratív feladatok. Kéri a tagdíjak fizetését, köszöni a Néprajzi
Múzeum támogatását az iroda és a rendezvények lebonyolításában.
2. Második napirendi pontként a 2012. évi társasági kitüntetések átadására kerül sor.
A Társaság elnöke felkéri Kemecsi Lajos és Turai Tünde titkárokat a kitüntetettek
méltatására, amelyet követően átadja az emlékérmeket, illetve okleveleket.
Györffy István-emlékéremmel Borsos Balázst, Jankó János-díjjal Mészáros Csabát, Pro
Ethnographia Minoritatum-emlékéremmel Deáky Zitát és megosztva Lendvai Kepe Zoltánt
és Kepéné Bihar Máriát tüntette ki a Társaság. A Tájkutató Díj 2012. évi díjazottja Vajda
Mária, az elismerést Szathmáry Ibolya a kuratórium elnöke adta át az elnök és a főtitkár
mellett. Elmaradt tiszteleti tagok oklevelének átadása: Knézy Judit, Szilágyi Miklós. Külföldi
tiszteleti tagok L.Juhász Ilona, Egil Bakka, Beszédes Valéria, Henni Ilomaki, Seppo
Knuutttila, Vladimir Napolskikh, Penckóferné Punykó Mária.
3. napirendi pontként a Közgyűlés határoz az alapszabály értelmében közgyűlési hatáskörbe
utalt kérdések ügyében. A Választmányi előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés
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egyhangúlag elfogadja a dr. Bognár Szabina által részletesen ismertetett és az elnök által
értelmezett alapszabály módosításokat. (. határozat)
Az alapszabály módosításhoz kapcsolódik Velkei Árpád hozzászólása. Egyetért a
javaslatokkal. A februári választmány ülése után az interneten megjelent, hogy ő azért fordult
bírósághoz, mert nem kapott értesítést ajánlott levélben. Többször írt levelet az elnöknek,
mivel nem kapott értesítést, de nem kapott választ. Az ügyészség ezután kiderítette, hogy
törvénysértő a nyilvántartás, hiányosságok vannak. Megértette, hogy az ajánlott levelek
nagyon sok pénzbe kerülnek. Ezt tényleg nem kell így folytatni, de szorgalmazza, hogy a
kommunikáció kétoldalú legyen. Javasolja, hogy a tagságot 2 részre osszuk: akinek van
internetkapcsolata mindig elektronikusan kapja meg az értesítéseket és meghívókat, de akinek
ez nincs, az továbbra is ajánlva kapja meg a leveleket.
Bognár Szabina válaszában jelzi, hogy való igaz, hogy az ügyészség törvénysértéseket
állapított meg. A mostani módosítások elsősorban ezt orvosolják.
Az Elnök bízik benne, hogy a Velkei Árpád által felvetett kérdések megoldhatóak. (B.S.
változtatása)
Tagtársainknak sima levelet küldtünk eddig, de ebben a formában nem tudjuk igazolni névre
szólóan, hogy a levelet kiküldtük. A mostani ajánlott levelek 600.000 Ft-ba kerültek. Ezt a
pénzügyi terhelést el kell kerülni a továbbiakban. A tagság egyhangúlag elfogadja a tagság
kizárására vonatkozó változtatást is. Gyivicsán Anna a Társaság pályázati lehetőségei iránt
érdeklődik. Bodó Sándor válaszában hangsúlyozza a romló pályázati lehetőségeket. (Az
Alapszabály módosításának dokumentumait a jegyzőkönyv mellékleteként közöljük.)
Bodó Sándor elnök megköszöni Bognár Szabinának a szíves szakértői segítségét.
4. negyedik napirendi pontként Mohay Tamás főtitkár beszámolója hangzik el az elmúlt egy
évben végzett Társasági munkáról, rendezvényekről, kiadói tevékenységről, beszámol a
Társaság adminisztrációs tevékenységéről. Beszámolója elején megemlékezik a Társaság
időközben elhunyt tagtársairól, emléküknek mindannyian egyperces néma felállással
tisztelegnek. Bodó Sándor külön megemlékezik Alexander Fenton elhunytáról. Jelzi, hogy a
társasági tevékenységet támogató pályázati források rendkívül beszűkültek. Hangsúlyozza,
hogy a korábbi esztendőkhöz mérten az elmúlt egy év a viszonylagos nyugalom éve volt a
Társaság életében. Röviden jelzi a szakosztályi tevékenység jellemzőit az elmúlt időszakban.
Összesen 23 társasági rendezvényre került sor. Közülük kiemelte a 2011 októberében
Veszprémben (a megyei múzeumi szervezettel közösen) megrendezett két napos XVII.
Néprajzi Szemináriumot. Aktivitása alapján kiemelkedik a szakosztályok közül az Anyagi
Kultúra, valamint a Folklór Szakosztály tevékenysége. 2011-ben Társaságunk működése a
szervezeti élet és a hivatali adminisztráció tekintetében továbbra is stabil volt. Összefoglalja a
Társasági kiadványok megjelenésének tanulságait. Kitér a Társaság pénzügyi helyzetének
értékelésére is. A főtitkár megköszöni az elnökségnek és a tagtársaknak az együttműködést, és
a Társaság életében való aktív részvételüket.
Bereczki Ibolya hozzászólásában pontosítja az elhangzottakat, s ismerteti a NKA
átalakításának jellemzőit, s hangsúlyozza, hogy a pályázati támogatások továbbra is
elérhetőek maradtak.
Velkei Árpád hozzászólásában a tagok pénzügyi lehetőségeit említi, mint ami korlátozza az
aktivitásukat. Kéri, hogy gondoljon a Társaság a nehéz anyagi körülmények között élő
tagokra is. Ismerteti az interneten megtalálható Kósa László által készített összefoglalást a
Néprajzi Társaság történetéről, s jelzi aggályait a politikamentességet illetően.
Mohay Tamás válaszában ismerteti, hogy a Kósa László által publikált kutatástörténet
megállapításai hangsúlyozottan tudományos és nem aktuálpolitikai céllal készültek.
Visszautasítja a politikai állásfoglalás felvetését.
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Örsi Julianna a szakosztályok tevékenysége iránt érdeklődik. Igényli a vonatkozó
információkhoz jutást. S jelzi a társszervezői közreműködésben megvalósult színvonalas
programokról a tájékoztatás igényét.
Hála József a Néprajzi Hírekben megjelenő tájékoztatások jelentőségére hívja fel a figyelmet.
A főtitkári beszámolót a közgyűlés egy tartózkodással határozatban elfogadja. (. határozat)
Bodó Sándor hangsúlyosan megköszöni Mohay Tamás főtitkár elmúlt ciklusban végzett
áldozatos munkáját.
5. Ötödik napirendi pontként Sári Zsolt, a Társaság pénztárosa ismerteti a pénztárosi jelentést,
amely beszámol az éves gazdálkodásról, bevételekről, kiadásokról a közhasznúsági jelentés
részeként. A beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadja. ( határozat)
6. Hatodik napirendi pontként a Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság jelentését Selmeczi
Kovács Attila számvizsgáló terjeszti a közgyűlés elé. A jelentést a közgyűlés egy
tartózkodással elfogadja és a szokásos záradékkal a felmentést megadja. ( határozat)
A jelentés alapján a közgyűlés a 2009 és 2012 között működő tisztikar felmentését megadta, 4
tartózkodással elfogadva azt. A közgyűlés felhatalmazza a titkárságot, hogy a főtitkári
(működési) jelentést és a közhasznúsági jelentést a hatályos jogszabályoknak és az MNT
alapszabályának megfelelően mielőbb tegye publikussá a Társaság honlapján és a Néprajzi
Hírekben. ( határozat)
7. Hetedik napirendi pontként a tisztújítás első szakasza zajlik.
Bodó Sándor javasolja levezető elnöknek Paládi–Kovács Attilát. A javaslatot a Közgyűlés
egyhangúlag elfogadja. ( határozat)
A közgyűlés a Szavazatszámláló bizottságot (Klamár Zoltán, Lengyel Ágnes, Gyöngyössy
Orsolya) egyhangúlag elfogadta. (határozat)
Paládi – Kovács Attila levezető elnök felkérésére Landgraf Ildikó a jelölő bizottság elnöke
részletesen beszámolt a bizottság által végzett feladatokról, a jelöltállítás technikai
feltételeiről. A szavazás lebonyolításáról Paládi–Kovács Attila beszél. Landgraf Ildikó
ismerteti a jelölő listát, illetve a szavazólapokat. A titkos szavazást két szakaszban
bonyolította le a közgyűlés, először az elnökség, másodszor a választmány és a szakosztályi
tisztségviselők megválasztását intézve.
A választási szakaszok között Paládi-Kovács Attila felkérésére került sor a társasági
kitüntettek: Borsos Balázs „A kérdőívtől a klaszteranalízisig: a második olvasat” és Mészáros
Csabá „Irányzatok és módszerek Szibéria néprajzi kutatásában” című tudományos
előadásaira.
A titkos szavazatok összeszámolását követően Klamár Zoltán ismertette a szavazások
végeredményét. A szavazólapon beérkezett szavazatok alapján az új, 2012 és 2015 közötti
időszakra megválasztott tisztikar összetétele a következő:
Elnök:
• Bodó Sándor
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Főtitkár:
• Kemecsi Lajos
Alelnökök:
Bereczki Ibolya
Vargyas Gábor
Titkárok:
• Turai Tünde
• Máté György
Pénztáros:
• Sári Zsolt
Számvizsgáló Bizottság
Elnök:
• Selmeczi Kovács Attila
Tagok:
• Lukács László
• Szacsvay Éva
Póttag:
• Katona Edit
Választmány (18 fő):
Balogh Balázs
Barna Gábor
Bárth Dániel
Borsos Balázs
Deáky Zita
Fejős Zoltán
Gráfik Imre
Hála József
Kósa László
Küllős Imola
Lukács László
Mohay Tamás
Nagy Zoltán
Paládi-Kovács Attila
Sárkány Mihály
Szarvas Zsuzsa
Szilágyi Miklós
Viga Gyula
Szakosztályok
Anyagi Kultúra Szakosztály
Elnök:
• Csoma Zsigmond
Titkár:
• Báti Anikó
Etnológia Szakosztály
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Elnök:
• Farkas Judit
Titkár:
• Mászáros Csaba
Film- és Fényképészeti Szakosztály
Elnök:
• Csorba Judit
Titkár:
• Gebauer Hanga
Folklór Szakosztály
Elnök:
• Bárth Dániel
Titkár:
• Gyöngyössy Orsolya
Nemzetiségi Szakosztály
Elnök:
• Horváth Sándor
Titkárok:
Berta Péter
Filkó Veronika
Kothencz Kelemen
Nagyné Martyn Emília
Népzene és Néptánc Szakosztály
Elnök:
• Agócs Gergely
Titkár:
Havay Viktória
Társadalomnéprajzi Szakosztály
Elnök:
• Granasztói Péter
Titkár:
Halák Emese
Önkéntes Gyűjtő Szakosztály
Elnök:
• Paál Zsuzsanna
Titkárok:
Baksa Brigitta
Birinyi József
Városnéprajzi Szakosztály
Elnök:
• Bali János
Titkár:
Ispán Ágota

Paládi-Kovács Attila megköszönte a Szavazatszámláló Bizottság eredményes munkáját.
Megállapította, hogy eredményes és érvényes volt a Társaság tisztújító közgyűlése.
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Bodó Sándor megválasztott elnök megköszöni az előző tisztikar sikeres munkáját és kéri
segítségüket a későbbiekben is. Kifejezi reményét, hogy a Társaság korábbi vezetőihez méltó
módon tevékenykedve fog az új vezetés rászolgálni a bizalomra. Megköszöni a
megjelenteknek a részvételt és bezárja a közgyűlést.
Zárszavában Bodó Sándor elnök megköszöni az előadóknak tartalmas előadásaikat, és
javasolja mindkét munka publikálását az Ethnographia folyóirat következő számában.
Ezek után megköszöni a tagoknak a részvételt, ezzel bezárva a gyűlést.

Budapest, 2012. május 23.

Paládi – Kovács Attila
levezető elnök

Landgraf Ildikó
Jelölő- és Választási Bizottsági elnök

Kemecsi Lajos
jegyzőkönyvvezető

Klamár Zoltán
Szavazatszámláló Bizottság elnöke

