Emlékeztető
a Pulszky Társaság – MME elnökségi üléséről
2016. október 12. 13.30 óra
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum
Jelen vannak: Deme Péter, E. Csorba Csilla, Népessy Noémi, Cseri Miklós, Vásárhelyi
Tamás, Füköh Levente.
Kimentette magát: Havasi Bálint, Zomborka Márta, Matskási István.
Határozatok:
1. Az elnökség a beterjesztett felvételi kérelmeket az alábbi módosítással fogadta el:
Beszédes Noémi diák tagságra vonatkozó kérelmét elutasította, mert a jelölt a diák
tagsághoz érvényes korhatárt túllépte, ezért a PT felajánlja számára a rendes tagságot.
2. Az elnökség elfogadta Mészáros Balázs irodavezető tájékoztatását a tagságról és a
tagnyilvántartásról. Javaslatára úgy döntött, hogy az Alapszabály 17. pontjának
megfelelően mindazok tagságát megszűntnek nyilvánítja, akik belépésük óta nem
vagy utoljára 2013-ban fizettek tagdíjat. Közülük a nyilvántartott e-mail címmel
rendelkezők erről kapjanak tájékoztató értesítést az elnök nevében az irodavezetőtől.
Annak a 79 tagnak, akik utoljára 2014-ben fizettek tagdíjat, ugyancsak az elnök
nevében küldjön figyelmeztető e-mailt az irodavezető, amely szerint ha legkésőbb
2016. december 31-ig nem fizetik be idei tagdíjukat, az Alapszabály 17. pontja
értelmében tagságuk megszűnik.
3. Az elnökség azt javasolja a választmánynak, hogy a 2017-es tagdíjakat a 2016. évi
tagdíjakkal egyező mértékben állapítsa meg.
4. Az elnökség egyetértett azzal, hogy a PT-MME kezdeményezze első elnöke, dr.
Szentléleky Tihamér régész, muzeológus Budapest, XIII. kerületben lévő egykori
lakóházán emléktábla állítását a Laczkó Dezső Múzeum, a Savaria Megyei Hatókörű
Városi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum és a XIII. kerületi Önkormányzat
együttműködésével. Az elnökség felhatalmazta az elnököt, hogy az ügyben eljárjon.
Tájékoztatás
1. Deme Péter elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a PT ifjúsági tagozata, a Pulszky
Fiat a múlt héten Aranyos Sándort (SZNP) vezetőnek, Németh Szandrát (MKVM)
titkárnak választotta, valamint elfogadta a tagozat SZMSZ-ét.
2. Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a PT Kismúzeumi tagozata október 7-én
Jászberényben megtartotta szakmai napját, ahol átadták a Poroszlai Ildikó
emlékplakettet, amelyet 2016-ban a Marcali Múzeum kapott.
3. Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy mivel a Magyar Nemzeti Múzeum idén nem
rendezi meg a szokásos nemzetközi konferenciát, így a Balázsy Ágnes-íj odaítélése is
valószínűleg elmarad.
4. Az elnök javaslatára a testület egyetértett azzal, hogy a társasági díjakra a jelölés
lehetőségét at (Pulszy Ferenc, Pulszky Károly, Éri István) november elején 2017.
január 31-i határidővel meg kell hirdetni.
A következő elnökségi ülés időpontja: döntés később
Az ülés vége: 14.30 óra.
Budapest, 2016. október 14.
Készítette: Népessy Noémi, főtitkár

