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Az elnök, Bodó Sándor köszönti a jelenlévıket, és megnyitja a 2011. évi elsı választmányi
ülést. Megállapítja, hogy a Választmány nem határozatképes, hiányzik egy fı a
határozatképességhez. Az egybegyőltek egyetértenek abban, hogy az ülést ebben a formában
is lefolytassa a Választmány. Az elnök a bevezetésben jelzi, hogy komoly költségvetési
elvonások érik a múzeumokat és más tudományos intézményeket is. Ez a nehézség
valamelyest magyarázza a Választmányi tagok nagyobb elfoglaltságát, a munkahelyen való
nagyobb igénybevételt, kéri mégis, hogy a Választmányi üléseken való részvétel legyen
aktívabb. Amennyiben ez nem oldható meg, meg kell fontolni a rendszeresen távolmaradó
Választmányi tagok helyzetét és a póttagok esetleges bevonását.
Bodó Sándor megemlékezik a nemrég elhunyt Égetı Melindáról és Benkı Lórándról, és
kéri, hogy egy perc néma csöndben fejezzék ki tiszteletüket a Választmányi tagok.
A jegyzıkönyv hitelesítésére az elnök felkéri Balogh Balázst és Hála Józsefet, akik
elfogadják a felkérést.
Elsı napirendi pontban az elnök ismerteti a napirendi pontokat, és módosítja a 6. pontot:
nem a 2011. évi tervezett programok bemutatására kerül sor, mivel ez már megtörtént a
legutóbbi Választmányi ülésen, hanem a 2011. évi pályázati lehetıségekrıl és a Társaság
részvételérıl ezeken a versenyeken.
Második napirendi pontban Turai Tünde titkár ismerteti az elızı Válaszmányi ülés
jegyzıkönyvét. Mivel a Választmány nem határozatképes, az ismertetés csak tájékoztató
jellegő.
Harmadik napirendi pontban Bodó Sándor ismerteti az alapszabályzat módosítására tett
jogászi javaslatokat, melyeket Bognár Szabina végzett el. Elsıként a tiszteleti tagság és a
választmányi tagság közötti kizárásos viszony megszüntetésnek szükségessége kerül
megbeszélésre. Erre vonatkozóan változtatásra kerül sor az alapszabályzat 9., 11/A, 11/C, 12.
és a 13. paragrafusaiban. A Választmány egyetértett a felterjesztett javaslatokkal.
Másodikként a határozatképesség körül felmerülı problémák megoldása érdekében tartja
szükségesnek az elnök az alapszabályzat szövegének a módosítását. Elvetésre kerülnek az
eddig felmerült javaslatok: a szakosztályi elnökök rendelkezzenek szavazati joggal, a
szakosztályi elnökök legyenek Választmányi tagok, határozatképtelenség esetén a
Választmány rövid idın belül megismételhesse ülését, kisebb részvételi arány is elégséges
legyen a határozatképességhez. Sárkány Mihály felveti, hogy ösztönözni kellene a
Választmányi tagokat, hogy amennyiben hosszabb ideig nincsenek itthon, vagy elıre tudják,
hogy nem fognak részt venni a Választmányi ülésen, idıben jelezzék, hogy póttagokat
lehessen behívni. Véleménye szerint illene tartanunk magunkat ahhoz, hogy egy Társaság
akkor életképes, ha a tagok jelen vannak az üléseken. Küllıs Imola felveti a Választmányi
tagok számának növelését. Ezt Paládi-Kovács Attila a Társasági törvényre hivatkozva elveti,
illetve kifejezi azon véleményét, hogy a Választmány legyen egy operatív törzs, mely a
Néprajzi Társaságért felel, és a tagok munkájukat vegyék komolyan. Bodó Sándor elnök kéri
a Választmány felhatalmazását, hogy az elnökség megkeresse azokat a Válaszmányi tagokat,

akik rendszeresen nem vesznek részt az üléseken azzal a kérdéssel, hogy kívánnak-e aktívan
részt venni a munkában, vagy átengedik helyüket a póttagoknak. Balogh Balázs az NKA
Kuratóriumának példájára javasolja, hogy a Választmányi tagságot kössük a részvételi
aktivitáshoz, és amennyiben egy tag nem vesz részt az ülések egyharmadán, automatikusan
szőnjön meg Választmányi tagsága.
A következı, negyedik napirendi pontban az elnök bejelenti Eperjessy Ernı lemondását a
Nemzetiségi kötetek szerkesztésérıl, illetve megnevezi utódját, Székely András Bertalant.
Szólásra kéri mindkettıjüket. Eperjessy Ernı méltatja a Nemzetiségi sorozatot mint a
Néprajzi Társaság egyik büszkeségét. Megemlékezik a kezdetekrıl és a kezdeményezıkrıl, a
megjelent 130 kötetrıl, valamint a sorozat 35 évének nehézségeirıl. Köszönetet mond a
Néprajzi Társaságnak a magyarországi nemzetiségek nevében, hogy teret nyitott ezeknek a
köteteknek, valamint a maga részérıl megköszöni a bizalmat, hogy eddig szerkesztıje lehetett
a sorozatnak. Egészségi okokra hivatkozva lemond tisztségérıl. Megköszöni Székely András
Bertalannak, hogy a nehéz idıszakokban felelısséggel volt e munka irányában, és támogatta a
kötetek megjelenését, majd a Választmány figyelmébe ajánlja ıt a szerkesztıi feladat
megbízására. Székely András Bertalan röviden bemutatkozik a Választmány elıtt kiemelve
kisebbségkutatói tevékenységét. Programjában a kontinuitást hangsúlyozza, az elıdök által
megalapozott alapelvek folytatását, valamint jelzi, hogy újítani, nyitni szeretne az
interdiszciplinaritás irányába. Kéri mindenki bizalmát. Bodó Sándor elnök megköszöni
Eperjessy Ernı munkáját, és jegyzıkönyvi elismerést kér. Székely András Bertalannak jó
munkát kíván.
Ötödik napirendi pontban a 2011. évi kitüntetésekrıl kellene döntést hozni, de
határozatképtelenség miatt ez elmarad. Elnök jelzi, hogy emailben fogjuk pótolni a döntést a
Választmányi tagok visszajelzései alapján. Bodó Sándor elnök ismerteti, hogy milyen díjakat
javasol az idei évre az elnökség, valamint megállapítja a jelölések határidejét április 15-ben.
Tarczali Anikó kéri, hogy a tagok segítsenek a korábbi kitüntetettekrıl készült lista
hiányainak pótlásában.
Vita bontakozik ki a külföldi tiszteleti és levelezı tagoknak adandó oklevél nyelvérıl és
nyelvezetérıl. Balogh Balázs, Hála József és Sárkány Mihály nehezményezik a szöveg
elavultságát és bonyolultságát. Paládi-Kovács Attila szükségtelennek tartja a magyar
változatot. Véleménye szerint nem elvetendı a korábbi latin változat. Megfontolható esetleg
egy angol fordítás, de nem tartja sürgıs ügynek. Barna Gábor javasolja a régi latin szöveg
átformálását egy mai, gördülékenyebb stílusú latin szövegre, valamint ennek magyar és angol
nyelvő fordítását. Agócs Gergely a hagyománytisztelet érdekében az eredeti szöveg
megtartása mellett érvel, illetve javasolja, hogy ennek fordítása elérhetı legyen a Társaság
honlapján. Végül Lukács László kiáll az oklevél egynyelvősége mellett és a latin nyelvő
változat védelmében.
Hatodik napirendi pontban Tarczali Anikó ismerteti a 2011. évi pályázati lehetıségeket és
a Társaság által eddig benyújtott pályázatokat. Két pályázat került beadásra a Kárpátmedencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttmőködés,
határmenti és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatására kiírt felhívásra (Néprajzi
Szeminárium, Önkéntes győjtıtalálkozó). Ugyancsak két pályázat került beadásra az NKA
Népmővészeti kollégiumához konferenciaszervezésre (Néprajzi Szeminárium, Önkéntes
győjtı). Mőködési támogatásra az NCA és az MTA Titkársága felé adott le pályázatot a
Társaság. Végül pedig két könyv támogatását kértük az NKA-tól: Szöveggyőjtemény a
magyarországi
cigányok
történeti-néprajzi
kérdéseinek
tanulmányozásához,
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kérdéseinek
tanulmányozásához. Bodó Sándor elnök jelzi, hogy pályázati lehetıségeink beszőkültek az
elszámolási szabályok megváltozása következtében. Palád-Kovács Attila kiegészítést főz
ehhez a témakörhöz. Az Akadémiai támogatások, melyek eddig biztosnak látszottak, a
továbbiakban csak pályázatok útján érhetık el. A 2010. szeptemberében hozott
kormányrendelet következtében ezentúl költségvetési pénzhez nem juthatnak civil
szervezetek. Ez megnehezíti az Ethnographia támogatását. A Bartha Elekkel folytatott
korábbi egyeztetés alapján az a megoldás körvonalazódik, hogy a továbbiakban az
Ethnographia kiadására a támogatást a Debreceni Egyetemen mőködı kutatócsoporthoz
folyósítsák. A mőködési költségre vonatkozó szabályok szintén átalakulnak. A továbbiakban
mőködési költség is csak pályázat útján nyerhetı el, illetve csak közhasznú szervezetek
igényelhetik – ez utóbbi nem okoz gondot a Társaságnak, ugyanis közhasznú szervezetként
mőködik. Paládi-Kovács Attila hangsúlyozza, hogy ha a támogatást a Debreceni Egyetemen
keresztül kapja is meg az Ethnographia, elsıdleges kiadó maradjon továbbra is a Néprajzi
Társaság. Bodó Sándor elnök hasonló véleményen van. Megköszöni Paládi-Kovács Attilának,
hogy az Akadémián képviseli a Társaság érdekeit.
Hetedik napirendi pontban az egyebek keretében Tarczali Anikó beszámol a Tájkutató Díj
Alapítvány kuratóriumi ülésérıl, illetve ismerteti javaslatukat a Szőcs Sándor díjra. Felolvassa
Vajda Mária jelölését.
Agócs Gergely beszámol arról, hogy elkészült az 50 darabos Új Pátria CD-sorozat. A
támogatást biztosító Norvég Alap kérésére 400 sorozatot kell szétosztaniuk hazai és
nemzetközi színvonalas tudományos intézménynek. Kéri a tagok segítségét a lista
összeállításában. Sárkány Mihály javasolja, hogy forduljon az Európai Folklórintézethez.
Bodó Sándor elnök megköszöni a résztvevık aktív közremőködését, és kéri, hogy a
továbbiakban a választmányi tagok jobban figyeljenek oda a választmányi ülésen való
részvétel jelentıségére. A következı Választmányi ülés idıpontjaként április 27-ét jelöli meg.
Majd berekeszti az ülést.
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