Emlékeztető
a Pulszky Társaság – MME elnökségi üléséről
2016. szeptember 14. 14.00
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum
Jelen vannak: Deme Péter, E. Csorba Csilla, Cseri Miklós, Havasi Bálint, Vásárhelyi Tamás,
Füköh Levente, Matskási István
Kimentette magát: Népessy Noémi, Zomborka Márta
Határozatok:
1. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a beérkezett jelentkezéseket az alábbi felosztásban
(nevek a csatolt melléklet szerint): diákok, egyetemi hallgató tagság 1 fő; rendes tagság
11 fő.
2. Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a Pulszky Társaság szokásos őszi
konferenciája a Pulszky FIAT tagozat által meghirdetett és szervezett Szakmai nap az
országos rendezvények szerepéről a múzeumok életében című rendezvény lesz, amely
az elnökség támogatását élvezi. A szakmai napnak a Petőfi Irodalmi Múzeum ad
helyet, időpontja 2016. október 17.
3. Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a Pulszky Társaság emléktábla felállítását
kezdeményezi Szentléleky Tihamér lakóházán (Budapest, XIII. Szent István körút 16.)
halálának 10 évfordulóján, 2017-ben. Felkérte Cseri Mikós alelnököt a Szépművészeti
Múzeum és a Savaria Múzeum együttműködésre való felkérésére. A kerületi
önkormányzattal ezt követően az elnök vegye fel a kapcsolatot.
4. Az elnökség egyetértett azzal, hogy az elnök a választmány következő ülését 2016.
október 12-én 14.30-ra hívja össze..
Tájékoztatás
1. Az elnök kérte a testület tagjait, hogy a főtitkár által összeállított ügyrend-tervezetet
szeptember 23-ig írásban véleményezzék, hogy az októberi testületi üléseken
véglegesíthető legyen.
2. Az elnök tájékoztatást adott arról, hogy a nyár folyamán megtörtént a Pulszky
Társaságnak a MNM adattára részére korábban átadott, valamint az egyesület
birtokában lévő iratainak a rendezése, és új irattári terv készült. Az elnök kijelentette,
hogy bár az irattári terv alapján ez lehetséges, a társaság saját iratai között selejtezést
nem végez. Az elnökség szorgalmazta, hogy a papíralapú iratok mellett a digitális
iratok rendszerezése is kerüljön sorra. Az elnök jelezte, hogy a digitális iratok
gondozása mostantól az irodavezető feladata. Az elnök ezután tájékoztatott arról, hogy
egy fiatal múzeumi kolléga jelentkezett a Pulszky Társaság történetének megírására.
3. Az elnökség egyetértett azzal, hogy a NEMO 2016. évi közgyűlésén és konferenciáján
(november 10-12-én Karlsruheban) Népessy Noémi főtitkár és Havasi Bálint
képviselje az egyesületet.
4. Az elnök tájékoztatta a testületet, hogy az UNESCO múzeumokra vonatkozó, tavaly
ősszel elfogadott ajánlása ügyében az UNESCO MNB egyeztetést tartott a négy
múzeumi szervezettel, melynek ajánlásait közös levélben írták meg az EMMI
Közgyűjtemény Főosztálya vezetőjének.

5. Az elnök tájékoztatta a testületet arról, hogy az EMMI által megítélt támogatási
szerződés aláírás előtt van; a NAV-tól kapott tájékoztatás szerint 2016. évben 1%-os
felajánlásokból 18.129.- Ft folyt be.
6. Az elnök tájékoztatta a testületet azokról a folyamatban lévő igazgatói pályázatokról,
amelyek elbírálásában a Pulszky Társaság szakmai közreműködését kérték.
7. Az elnök elmondta, hogy körvonalazódik egy együttműködés a múzeumi szervezetek
és a TDM szövetség között a múzeumok és a helyi TDM-ek jobb együttműködése
érdekében, ebben a Pulszky Társaság is részt vesz.
8. Az elnök felhívta a figyelmet az MVMSZ közgyűlésére október 4-5-én és a Pulszky
Társaság kismúzeumi tagozat szakmai napjára október 7-én.
A következő ülésre október 12-én 13:30-tól kerül sor.
Az ülés vége: 15.30 óra.
Budapest, 2016. szeptember 15.
Készítette: Mészáros Balázs irodavezető

