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JEGYZİKÖNYV
A Magyar Néprajzi Társaság 2011. december 7-i választmányi ülésérıl

Bodó

Sándor

elnök

megnyitja

az

ülést,

és

megállapítja

a

választmány

határozatképtelenségét, ismerteti a kimentést kérık névsorát. Az elnök röviden összefoglalja a
hazai muzeológiai változásokat, jelezve a néprajzi szakágat érintı változások súlyát. Kéri a
megjelenteket, hogy a szakmai feladataikat elıtérbe helyezve tevékenykedjenek az
elkövetkezı idıben is.
Az idıközben megérkezı választmányi tagokkal kiegészülve a határozatképesség
megvalósult.
Az elnök ismerteti a tervezett napirend pontjait, amelyet a választmány egyhangúlag elfogad.
A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Szacsvay Évát és Selmeczi Kovács Attila.
Elsı napirendi pontként Mohay Tamás fıtitkár ismerteti az elızı ülés (2011. május 4.)
jegyzıkönyvét.
Az elızı jegyzıkönyvet egyhangúlag elfogadta a választmány.
A második napirendi pontban Mohay Tamás fıtitkár ismerteti az elkészült és az elnökséghez
elküldött szakosztályi beszámolókat. Az Anyagi Kultúra Szakosztály aktív és jól szervezett
mőködését összefoglaló beszámolót Báti Anikó titkár készítette. Csoma Zsigmond
szakosztályi elnök szóban kiegészítve a beszámolót jelezte, hogy a Szakosztály programjaiban
a PhD hallgatók irányában kíván nyitni. Mohay Tamás felveti, hogy a frissen végzett
hallgatók bevonása is elsırendő érdek. Bárth János ismerteti a Társadalomnéprajzi
Szakosztály éves tevékenységét, kiemelve a kooperációban megvalósított programok (pl.
szolnoki konferencia a család szerepérıl, szekszárdi Tárkány Szőcs emlékülés) jelentıségét.
Jelzi, hogy 2012. elejére terveznek könyvbemutatókat. Laczkovits Emıke az Önkéntes győjtı
Szakosztály elnökeként beszámolt az éves mőködésükrıl, hangsúlyozva a vidéki
hálózatosodás nehézségeit. Kiemelte a regionális rendezvények sikerességét. (Veszprém,
Mezıkövesd, Várpalota, Miskolc) Röviden vázolta a 2012-re tervezett eseményeket is,
melyek közül kiemelte a Sebestyén Emlékérmesek találkozóját, illetve K. Kovács Péter
centenáriumi megemlékezését. Bodó Sándor felhívta a figyelmet a Néprajzi Múzeum által
tervezett K. Kovács Péterre emlékezı rendezvény elıkészítésére. A többi szakosztály
elmaradt éves beszámolóját az elnökség összegyőjti. Bodó Sándor elnök megköszöni a
beszámolókat, amelyek felkerülnek a Társasági hon-lapra is.
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A választmány egyhangúlag elfogadta a beszámolókat és a szakosztályi terveket is.
A választmány egyhangúlag elfogadta a beérkezett 5 tagfelvételi kérelmet.
A következı (3.) napirendi pontban Mohay Tamás beszámolt a veszprémi múzeummal
közösen szervezett 17. Néprajzi Szemináriumról. Jelezte, hogy indokolt az elhangzott
elıadások kötetbe rendezése és megjelentetése. Felvetette, hogy a Néprajzi Szeminárium
eredeti funkciója átalakult és ennek megfelelıen érdemes átértékelni szerepét.
A negyedik napirendi pont keretében Mohay Tamás fıtitkár tájékoztatja a választmányt a
Társaság pályázati lehetıségeket illetıen, illetve a korábbi pályázatok sikeres elszámolásával
kapcsolatban (Nemzetiségi kötetek, NCA mőködési, NCA Néprajzi Könyvbörze, NCA
Néprajzi szeminárium, NKA könyvpályázat). Jelenleg nincsen a mőködést támogató pályázat,
így ennek hiányában a társaság a tartalékait éli fel.
Az ötödik napirendi pontban Bodó Sándor elnök elıterjeszti javaslatát a Néprajzi Múzeum
elhelyezésével kapcsolatos állásfoglalással kapcsolatban. Röviden ismerteti a zajló
folyamatok jellegét. Ismerteti a MTA Néprajzi Bizottsága által elfogadott állásfoglalást.
Mohay Tamás kiemeli, hogy a Néprajzi Múzeum önállósága kapjon hangsúlyt a készülı
társasági állásfoglalásban. Fejıs Zoltán fıigazgató megerısíti, hogy fontos a Társaság
állásfoglalása és hangsúlyozza a nyilvánosság szerepét is ezzel kapcsolatban. Szilágyi Miklós
felhívja

a

figyelmet

az

etnológiai

győjtemények

hangsúlyos

szerepeltetésére

az

állásfoglalásban, Szacsvay Éva a pontos adatok, győjteményi számok szerepeltetését
javasolja.
A választmány egyhangúlag elfogadta az állásfoglalási javaslatot.
A hatodik napirendi pontban a 2012-ben aktuális tisztújítás elıkészületeivel foglalkozott a
választmány. Bodó Sándor a 2012. februári választmányi ülés feladataként jelölte meg a
jelölıbizottságról a döntést. Ez teszi lehetıvé az április választmányi ülésre szükséges
elıkészítés biztonságos ütemezését, s a májusi közgyőlést.
Az idıpontokat a választmány egyhangúlag elfogadta.
A 7. napirendi pontban a társasági folyóiratokkal foglalkozott a választmány. Bodó Sándor
ismertette Bartha Elek Ethnographia fıszerkesztı levelét, s a következı számok
megjelentetésének programját – s idıpontjait. (2010. 4. sz. a nyomdában van, 2011., 1. és 2.
számok elıkészítése zajlik, 2011. 3. és 4. számok januárban kerülnek a nyomdába.) A
szerkesztıség munkáját új alkalmazottként segíti Lajos Veronika.
Hála József a Néprajzi Hírek fıszerkesztıjeként beszámolt a folyóirat megjelenésének
eredményeirıl, a tervezett számok jellegérıl. A folyóirat 2011. 3. és 4. számai januárban
megjelennek. Hangsúlyosan kéri a jelenlévıket a korábban egyeztetett írások leadására.
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A beszámolókat a választmány egyhangúlag elfogadta.
Horváth Sándor beszámolt a két megjelent nemzetiségi kötet megjelentetésérıl
A 8. napirendi pontban a Szőcs Sándor évforduló tervezett rendezvényeirıl számolt be
Kolozsvári István. Jelezte a bejegyzett alapítvány pályázati elképzeléseit, pl. Szőcs Sándor
mőveinek újra kiadásával kapcsolatban. A programra vonatkozó javaslataikat a Társasági
hon-lapon is szerepeltetik majd.
Az utolsó (9.) napirendi pontban az Egyebek között Bodó Sándor az elnökség nevében
gratulált Szarvas Zsuzsának magas finn kitüntetéséhez. Több választmányi tag (PaládiKovács Attila, Szilágyi Miklós, Hála József) jelezte, hogy a személyi jövedelemadó
Társaságnak felajánlott 1%-át központi intézkedés alapján nem utalták át. A társaság hivatalos
tájékoztatást kér az illetékes hatóságtól. Paládi-Kovács Attila felhívta a választmány tagjainak
figyelmét a Gunda Béla tiszteletére rendezett centenáriumi rendezvényekre. Hála József a
súlyos pénzügyi helyzetre reagálva javasolja egy tájékoztató tagdíj befizetési felszólítás
kezdeményezését, illetve érdeklıdik a Néprajzi Hírek digitalizálásának lehetıségérıl. Mohay
Tamás tájékoztatja a megjelenteket, hogy a digitalizálás elıkészületei megtörténtek.
Bodó Sándor elnök megköszönve a résztvevık munkáját bezárja az ülést, boldog Karácsonyt
kívánva!
Budapest, 2011. december 7.
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