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JEGYZŐKÖNYV
A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 123. RENDES KÖZGYŰLÉSE
(Budapest, 2011. május 25.)

Bodó Sándor elnök megnyitja a közgyűlést, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Nagy Ilonát
és Füzes Endrét. Ezt követően megállapítja a közgyűlés határozatképességét a meghívón
szereplő második időpontnak megfelelően, az összlétszám 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 vázolja, összefoglalva az elmúlt időszak
komoly szakmai eredményeit és a rámutat a Társaság munkájának további irányvonalára is.
Röviden összefoglalja a 2010-ben történt nagyobb konferenciák, emlékülések, illetve sikeres
szakosztályi programok tapasztalatait (pl. Ortutay, Tálasi, Fél Edit emlékülések, az Anyagi
Kultúra Szakosztály szervezésében megvalósuló „Velünk élő mestereink” sorozat, a „Néprajz
az oktatásban” tanácskozás). Kiemeli a Mohay Tamás főtitkár által koordinált Ethnographia
digitalizálás sikerességét. Hangsúlyozza a Néprajzi Múzeum épületének az Európai
Elnökséggel kapcsolatos lekötöttségét, illetve az új társasági irodahelyiség kialakításával
kapcsolatos feladatokat. Köszöni a Kossuth Klub vezetőségének segítségét a közgyűlés
lebonyolításában.
2. Második napirendi pontként a 2010. évi társasági kitüntetések átadására kerül sor.
A Társaság elnöke felkéri Kemecsi Lajos titkárt a kitüntetettek méltatására, amelyet követően
átadja az emlékérmeket, illetve okleveleket.
Györffy István-emlékéremmel Sárkány Mihályt, Jankó János-díjjal Turai Tündét, Pro
Ethnographia Minoritatum-emlékéremmel Horváth Sándort és Begovácz Rózsát tüntette ki a
Társaság. Sebestyén Gyula emlékéremmel Budai Kingát, Duba Ernőné Oroszi Gizellát, Schön
Máriát tüntette ki a Társaság.
Az elnök átadja a 2010-ben akadályoztatás miatt elmaradt Pro Ethnographia Minoritatumemlékérmet Kovalcsik Katalinnak.
3. Harmadik 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. Hangsúlyozza a titkársági munkatársak személyének változását. Jelzi, hogy a
társasági tevékenységet támogató pályázati források rendkívül beszűkültek. A főtitkár
megköszöni az elnökségnek és a tagtársaknak az együttműködést, és a társaság életében való
aktív részvételüket, támogatásukat kéri az elkövetkező időszakban is.
Bodó Sándor elnök röviden kiegészíti a részletes értékelő beszámolót, kihangsúlyozva a
nemzetiségi kötetek megvalósításában nyújtott segítségét a Néprajzi Múzeumnak és Székely
András Bertalan tagtársunknak.
A főtitkári beszámolót a közgyűlés egyhangúlag határozatban elfogadja. (2. határozat)
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4. Negyedik napirendi pontként Sári Zsolt, a Társaság pénztárosának hivatalos távollétében
Selmeczi Kovács Attila ismerteti a pénztárosi jelentést, amely beszámol az éves
gazdálkodásról, bevételekről, kiadásokról a közhasznúsági jelentés részeként. A beszámolót a
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja. (3. határozat)
5. Ötödik napirendi pontként a Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság jelentését Selmeczi
Kovács Attila számvizsgáló terjeszti a közgyűlés elé. A jelentést a közgyűlés egyhangúlag
elfogadja és a szokásos záradékkal a pénztárosnak a felmentést megadja. (4. határozat)
6. Hatodik napirendi pontként a Közgyűlés határoz az alapszabály értelmében közgyűlési
hatáskörbe utalt kérdések ügyében. A Választmányi előterjesztésnek megfelelően a
Közgyűlés két (2) fő tartózkodással elfogadja a Turai Tünde titkár által részletesen ismertetett
és az elnök által értelmezett alapszabály módosításokat. (5. határozat) 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. (6. határozat)
7. Utolsó napirendi pontként az elnök felkéri Sárkány Mihályt a „Néprajz és szociokulturális
antropológia” és Turai Tündét „Öregkor értelmezések. A néprajzi terepmunka tanulságai a
harmadik életszakaszról” című tudományos előadásaik megtartására.
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, 2011. május 25.
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