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Az elnök, Bodó Sándor köszöntötte a jelenlévıket, és megnyitotta a 2011. évi második
választmányi ülést. Megállapította, hogy a Választmány határozatképes. Bartha Elek egyetemi
elfoglaltságai miatt lemondott választmányi tagságáról, helyét Lackner Mónika választmányi
póttag tölti be a továbbiakban.
A jegyzıkönyv hitelesítésére az elnök felkérte Borsos Balázst és Lukács Lászlót, akik
elfogadták a felkérést.
Elsı napirendi pontban az elnök ismertette a napirendi pontokat, a választmány
egyhangúlag elfogadta.
Második napirendi pontban Mohay Tamás fıtitkár ismertette az elızı válaszmányi ülés
jegyzıkönyvét. A választmány egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyvet változtatás nélkül.
A harmadik napirendi pontban a fıtitkár ismertette Posch Gyızıné tagfelvételi kérelmét.
A válaszmány egyhangúlag elfogadta a jelölését.
A negyedik napirendi pontban a kitüntetések megvitatására került sor. Bodó Sándor elnök
felkérte Hála Józsefet és Szilágyi Miklóst a szavazatszámláló bizottsági feladatok ellátásra.
Mindketten elfogadták e felkérést.
Turai Tünde titkár ismertette a felterjesztéseket. Györffy István emlékéremre Barna Gábort
és Sárkány Mihályt jelölték. Pro Ethnographia Minoritatum emlékéremre Begovácz Rózsát,
Horváth Sándort és Zsilák Máriát javasolták. Sebestyén Gyula emlékéremre Budai Kingát,
Duba Ernıné Oroszi Gizellát és Schön Máriát terjesztették fel. Mohay Tamás fıtitkár
ismertette a Jankó János díjra érkezett felterjesztéseket Kinda Istvánról, Mikos Éváról,
Povedák Istvánról és Turai Tündérıl. Külföldi és belföldi tiszteleti tagságra nem érkeztek
jelölések.
Vita alakult ki a Jankó János díjra jelöltek kapcsán a jelölési szempontok prioritása miatt,
valamint az életkor figyelembe vételekor, hogy napra pontosan legyenek-e harmincöt év
alattiak. Lukács László a társasághoz való hőséget tartotta mérvadónak, Pócs Éva szerint az
életkorhoz mért szakmai szereplés gyakorisága és minısége a legfontosabb. Végül
lényegesnek tartotta a választmány kimondani, hogy a jelöltek a születési évükben az év
végéig jelölhetıek legyenek.

Ötödik napirendi pontban az alapszabály-módosítás került megvitatásra. Mohay Tamás
fıtitkár ismertette a javasolt módosításokat, melyek kidolgozásában Bognár Szabina jogász
segédkezett. Két módosítást tartott szükségesnek az elnökség: egyrészt a tiszteleti tagok
jogainak kiterjesztését, másrészt a határozatképesség elısegítését tartották fontosnak.

Fıtitkár ismertette Sárkány Mihály levelét a javasolt változtatásokkal kapcsolatban.
Sárkány Mihály megfontolandónak tartja a korhatár-korlátozás bevezetését: javasolja, hogy
tiszteleti tagnak csak 70 év fölötti tagtársakat lehessen megválasztani.
Fıtitkár ismertette a módosítási javaslatot a tiszteleti tagok jogainak kiterjesztésére:
-

A tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése az alábbi paragrafusokat érinti: 9§ (2) (3),
11/A (6), 11/C. § (4), 12. § (2), (8), 13§(1).
9§: A Társaság tiszteleti tagjainak jogai megegyeznek a rendes tagok jogaival.
A Társaság pártoló, valamint levelezı tagjainak jogai megegyeznek a rendes tagok
jogaival azzal az eltéréssel, hogy a Közgyőlésen tanácskozási joggal vehetnek részt,
társasági tisztségviselıt nem választhatnak, és tisztségre nem választhatók.
11/A: A Közgyőlésen minden tagnak tanácskozási és minden rendes és tiszteleti
tagnak szavazati joga van.
11/C: Minden társasági rendes és tiszteleti tag választhat és tisztségre választható.
12§: Minden társasági rendes és tiszteleti tag tisztségre jelölhetı és választható.
A tisztújító választáson a titkos szavazásban szavazati joggal rendelkeznek a társaság
rendes és tiszteleti tagjai.
13§: Új szakosztályok létesítéséhez a titkársághoz, a közgyőlést legalább 3 hónappal
megelızıen benyújtott írásos beadvány szükséges, melynek tartalmaznia kell az új
szakosztály létesítésének néhány oldalas szakmai indokát, melyet a Társaság legalább
10 rendes vagy tiszteleti tagja aláírásával támogat.

Bodó Sándor elnök szavazásra bocsátotta a javaslatokat. A Választmány egy
ellenszavazattal és egy tartózkodással elfogadta, hogy a tervezett módosítások felterjesztésre
kerüljenek a Közgyőlésen.
Fıtitkár ismertette a módosítási javaslatot a határozatképesség elısegítése érdekében:
A módosítások a következı paragrafusokra vonatkoznak: a határozatképesség elısegítése
11/A (6), (12), 11.§ (8), póttagok választása 11/A (12), megismételt választmányi ülés 11/B
(6-), választmányi tag lemondása 11/B (14).
11/A§: Törlésre javasolt: Szavazategyenlıség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt.
A tisztújító Közgyőlés választja meg a Választmányt, a választmány póttagjait, a
tisztségviselıket, a Számvizsgáló és Ellenırzı Bizottság tagjait a Választmány elıterjesztése,
a Választmány által kiküldött háromtagú jelölı- és választási bizottság javaslata szerint.
Tisztségviselı a jelölı- és választási bizottság tagja nem lehet. A jelölı- és választási
bizottságot a tisztújító Közgyőlés elıtt legalább három hónappal meg kell választani.
Ezekkel a módosításokkal a Választmány egyhangúlag egyetértett.

A 11/B§-sal kapcsolatban három változtatási lehetıséget ismertette a Fıtitkár. A Választmány
az alábbi javaslatot fogadta el egyhangú többséggel:
A Választmány ülésén a választmány tagjai szavazati joggal vehetnek részt. A Választmány
határozatképességéhez a tagok 50 %-a + 1 fı – köztük az Elnök vagy az egyik Alelnök,
valamint a Fıtitkár vagy az egyik Titkár – jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén az
Elnök megkísérli a határozatképesség helyreállítását. Amennyiben ez nem lehetséges, hat
héten belül megismételt választmányi ülés megtartását kezdeményezi.
Elnök kérte, hogy rögzítésre kerüljön a póttagok száma is. A Választmány abban értett egyet,
hogy a 6 póttagot válasszon a Közgyőlés, ami a Választmány létszámának 25%-a.
A Számláló Bizottság ismertette a szavazás eredményeit:
Györffy István emlékérem: Sárkány Mihály 13, Barna Gábor 1 szavazatot kapott.
Jankó János díj: Turai Tünde 8, Mikos Éva 5, Povedák István 0, Kinda István 0 szavazatot
kapott.
Pro Ethnographia Minoritatum emlékérem: Horváth Sándor 13, Begovácz Rózsa 11, Zsilák
Mária 3 szavazatot kapott.
Sebestyén Gyula emlékérem: Shön Mária 14, Duba Ernıné Oroszi Gizella 10, Budai Kinga
10 szavazatot kapott.
Hatodik napirendi pontban Mohay Tamás fıtitkár ismertette a 2011. évi pályázatokat,
tervezett társasági programokat. A Néprajzi Szeminárium megszervezésére a Néprajzi
Társaság 500 e forintos támogatást kapott az NKA-tól, mőködési támogatást nyert el az NCAtól, illetve könyvpályázatot adott be a Wekerle Alaphoz. Májusban sorra kerül a Néprajz az
oktatásban címő tanácskozásra. Az idei év harmadik választmányi ülése szeptember 21-én
lesz.
Hetedik napirendi pontban az egyebek megvitatására került sor.
Filep Antal ismételten visszatért Péter László azon felkérésére, hogy a Társaság járuljon
hozzá a mesemondók emlékének ırzéséhez és emlékhelyek kialakításához. Bodó Sándor
elnök jelezte, hogy a Társaság anyagi keretei korlátozottak, viszont megtette, amit ilyen
körülmények között is lehetett, vagyis felhívta a megyei múzeumok vezetıinek figyelmét az
ügy fontosságára.
Küllıs Imola bejelentette, hogy konferenciát szeretne szervezi család régen és ma
témakörben. Lackovits Emıke és Pócs Éva emlékeztettek arra, hogy Örsi Julianna
szervezésében ısszel sor kerül A családok helye, szerepe a lokális társadalomban címő
konferenciára, és nem szerencsés rövid idın belül két azonos témájú tanácskozást rendezni,
javasolják az együttmőködést.
Bodó Sándor elnök megköszönte a résztvevık aktív közremőködését, valamint
bejelentette a Közgyőlés idıpontját (május 25) és a következı Választmányi ülés idıpontját
(szeptember 21). Majd berekesztette az ülést.
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