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Az elnök, Bodó Sándor köszöntötte a jelenlévıket, és megnyitotta a 20120. évi elsı
választmányi ülést. Felsorolta a felmentésüket kért tagokat, és megállapította, hogy a
Választmány határozatképes.
A jegyzıkönyv hitelesítésére az elnök felkérte Lackner Mónikát és Csoma Zsigmondot,
akik elfogadták a felkérést.
Elsı napirendi pontban az elnök ismertette a napirendi pontokat, a választmány
egyhangúlag elfogadja.
Második napirendi pontban Kemecsi Lajos titkár ismertette az elızı válaszmányi ülés
jegyzıkönyvét. Viga Gyula kérte, hogy a jegyzıkönyv tartalmazza a Társaságba felvett tagok
nevét. Elnök megígérte ennek pótlását. A választmány egyhangúlag elfogadta a
jegyzıkönyvet változtatás nélkül.
A harmadik napirendi pontban Kemecsi Lajos titkár ismertette a 10 tagfelvételi kérelmet,
illetve jelezte, hogy egy tagtársunk kilépni szándékozik. Elnök örömét fejezete ki a rekord
számú kérelem miatt. A Társaságba való belépést kérelmezık: Aranyos Sándor, Gebauer
Hanga, Gyenizse Anikó, Gyırfi Hajnalka, Kalina Veronika, Komáromi Tünde, S.Kovács
Ilona, Szıcsné Gazda Enikı, Vajda Sándor, Vincze Kata Zsófia. A válaszmány egyhangúlag
elfogadta a jelöléseket.
A következı, negyedik napirendi pontban a tisztújítás elıkészítése került megvitatásra.
Bodó Sándor elnök Landgraf Ildikót, Szacsvay Évát és Viga Gyulát javasolta Jelölı- és
Választási Bizottsági tagoknak. Küllıs Imola hiányolta, hogy a múzeumok és az egyetemek
nincsenek eléggé reprezentálva a bizottságban, és javasolta Lukács Lászlót, aki elutasította a
jelölést, mivel úgy találta, hogy a múzeumokat képviseli Viga Gyula. Fejıs Zoltán javasolta
Granasztói Pétert és Nagy Zoltánt. Balogh Balázs hozzászólásában kifejtette, hogy a bizottság
hatékony mőködését nem segíti, ha 5 tagú, jobbnak tartaná, ha 3 tagú maradna, ahogyan az
elızı tisztújítások alkalmával volt. Elnök szavazásra bocsátotta a kérdést. Két tartózkodás és
két ellenszavazat mellett a Választmány elfogadta, hogy a Jelölı- és Választási Bizottság 5
tagból álljon. Bodó Sándor elnök Landgraf Ildikót jelölte Bizottsági elnöknek. A választmány
egyhangúlag elfogadta.
Ötödik napirendi pontba Elnök felkérte a beszámolókkal elmaradt szakosztályokat,
ismertessék elızı évi tevékenységüket, valamint a 2012-re elıirányzott terveket. Turai Tünde
titkár felolvasta a Városnéprajzi és Etnológiai szakosztályok írásban leadott beszámolóit és
terveit. Horváth Sándor ismertette a Nemzetiségi szakosztály rendezvényeit, és jelezte, hogy
idén nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a kisebbségi csoportokkal találkozzanak, és
buzdítsák ıket arra, hogy felterjesztéseket készítsenek a szellemi örökségi listára.
Hatodik napirendi pontban Bodó Sándor elnök ismertette a Társasághoz érkezett
ügyészségi megkeresést. Velkei Árpád tagtársunk ugyanis az ügyészséghez fordult azzal a

panaszával, hogy nem kapott ajánlott levélben meghívót a 2011. évi közgyőlésre, holott a
Társaság alapszabályában erre kötelezettséget vállal. Elnök alapszabály-módosítást javasolt:
- ajánlott levelek küldését a Társaság jelenlegi anyagi helyzete mellett nem tudja vállalni,
ezt tehát ki kell venni az alapszabályból,
- az értesítés módozatai közé kerüljön be az elektronikus értesítés is,
- akinek nincs hozzáférése elektronikus levelezéshez, azt a továbbiakban is postai úton
értesíti a Társaság, de sima, és nem ajánlott levélben.
Bodó Sándor elnök a továbbiakban azt is javasolta, hogy az alapszabály módosításával
ismét Bognár Szabinát bízzuk meg. A választmány egyhangúlag elfogadta Elnök javaslatait.
Hetedik napirendi pontban Bodó Sándor elnök a tagsági nyilvántartás és tagrevízió
megvitatását terjesztette fel. Javaslatot tett arra, hogy egy háromtagú bizottság végezze el ezt
a feladatot, melynek eredményeit a 2013-as közgyőlés elé lehet majd felterjeszteni szavazásra.
Elnök Kemecsi Lajos és Turai Tünde titkárokat, illetve Fülöp Ágnes társasági ügyintézıt
javasolta megbízni a feladattal. A választmány 2 tartózkodással hozzájárult ehhez. Elnök úr e
témakörhöz hozzáfőzte, hogy az új rendeletek következtében megszőnt a múzeumi dolgozók
ingyenes múzeumlátogatási lehetısége, ellenben azon Társaságok, melyek bizonyíthatóan
legalább 400 fıvel rendelkeznek, igényelhetnek tagsági kártyát, ami feljogosítja ıket ingyenes
múzeumlátogatásra. A választmány helyeselte, hogy Társaságunk ebbe az irányba tegyen
lépéseket.
Nyolcadik napirendi pontban Kemecsi Lajos titkár tájékoztatta a választmányt az
Ethnographia DVD-n történı kiadásával és a Néprajzi Hírek digitalizálásával kapcsolatos
legújabb fejleményekrıl. A két probléma összekapcsolódik. Amennyiben a Fıtitkár meg tud
állapodni a DVD-s kiadással kapcsolatban, nincsen akadálya a Néprajzi Hírek
digitalizálásának sem.
Kilencedik napirendi pontban Kemecsi Lajos titkár ismertette, mely kitüntetések kiadására
kerül sor a 2012-es évben: Györffy István emlékérem 1, Jankó János díj 1, "Pro Ethnographia
Minoritatum" emlékérem 2, Sebestyén Gyula emlékérem 3-4, Szőcs Sándor díj 1, belföldi
tiszteleti, külföldi levelezı és külföldi tiszteleti tagok esetében nincsen meghatározott szám.
Bodó Sándor elnök kérte, hogy minél több javaslatot küldjenek a tagtársak. A leadási
határidıt április 10-ben állapította meg. Szilágyi Miklós jelezte, hogy ı még nem kapta meg a
tiszteleti tagságról szóló dokumentumot. Az Elnök elnézést kért, az elmaradás pótlását ígérte.
Tizedig napirendi pontban az Egyebek között Bodó Sándor elnök ismerteti Réthelyi
miniszter válaszlevelét, melyet Szıcs Géza államtitkár jegyzett. A válaszban a Néprajzi
múzeum budapesti, a tervezett múzeumi negyedben megvalósuló elhelyezésére utalt a
miniszter a társaság által felvetett érveket messzemenıen megértve.
Ezt követıen Kemecsi Lajos tolmácsolta Gráfik Imre és Juhász Antal megkeresését, hogy
a Néprajzi Társaság javasolja az orosházi Területi Múzeum névváltozását Szántó Kovács
Jánosról Nagy Gyulára. A választmány rövid vita után a javaslatot úgy módosította, hogy a
helyi kezdeményezéshez csatlakozva szerencsés a támogató állásfoglalást elküldeni.

Paládi-Kovács Attila felhívta a figyelmet az Ethnographia megjelenése körüli problémák
jelentıségére és súlyára. Ezeken érdemben nem változtat, hogy aznap érkezett meg a 2010/4es száma a folyóiratnak. A csúszás komolyan veszélyezteti az megjelentetést biztosító
támogatást. Bodó Sándor válaszában megköszönte a felvetést és jelzi, hogy az illetékes
fıszerkesztıvel egyeztet a megoldásról.
Hála József bejelentette, hogy elkészült a Néprajzi Hírek 2011/3 és a 2011/4. száma is,
amely átvehetı a titkárságon.
Fejıs Zoltán tájékoztatta a választmány tagjait, hogy 2012. március 5-én lesz a
hagyományoknak megfelelıen a Néprajzi Múzeum napja. Ennek keretében veszi át az
intézmény Vajda László könyvtárát.
Bodó Sándor elnök megköszönte a résztvevık munkáját, a következı választmányi ülés
dátumaként április 18-át jelölte meg, majd bezárta az ülést!

Lackner Mónika

Jegyzıkönyv vezetı:
Dr. Turai Tünde, Dr. Kemecsi Lajos
titkárok

Budapest, 2012. február 15.

Csoma Zsigmond

