Emlékeztető
a Pulszky Társaság – MME elnökségi üléséről
2016. november 30. 14.00 óra
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum
Jelen vannak: Deme Péter, E. Csorba Csilla, Népessy Noémi, Havasi Bálint, Vásárhelyi
Tamás, Füköh Levente, Mészáros Balázs.
Kimentette magát: Cseri Miklós, Zomborka Márta, Matskási István
Határozatok:
1. A benyújtott felvételi kérelmek alapján az elnökség döntése értelmében Farkas Judith,
Manyákné Móré Ibolya, Minyin Anna Mária, Kincses András és Ihász István
nyugdíjas tagságként, Androvitz Gábor, Balogh Attiláné, Barláné Kulánda Krisztina,
Brauer-Benke József, dr., Galambos István, dr., Gerő Szandra, Grászli Bernadett,
Kalocsai-Kopanyicza Linda, Kovács István, Méri Edina, dr., Méri Tibor Balázs, Sóki
Diána Mónika, Tóth Zsanett, Turnai Tímea, Varga Lujza, Végh Katalin, dr., Zsirai
Noémi, rendes tagként, Zsombok Zsófia hallgatói tagként nyert felvételt.
2. Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a Lantana Conto Kft. és a PT-MME között a
PT könyvelési feladatainak ellátása tárgyában készült szerződés-tervezetet és
felhatalmazta az elnököt annak aláírására. A szerződés visszavonásig érvényes.
3. Az elnökség Zomborka Mártával egyetértésben úgy határozott, hogy „Az év múzeuma
2016” pályázat adminisztratív teendőinek ellátására a PT irodavezetőjét Mészáros
Balázst kéri fel. Úgy határozott továbbá, hogy az idei évtől a pályázatokat kizárólag
elektronikus úton kéri be a pályázóktól. A PT -t a bíráló bizottságban Deme Péter
elnök képviseli, az elnöksége továbbá felkéri Török Róbertet az MKVM
igazgatóhelyettesét (akadályoztatása esetén Bogdán Melindát), valamint az előző évi
pályázat nyertesének képviselőjét, Földessy Mariannt a pályázat 2017. évi bíráló
bizottsági tagságára és felkéri az OKSZ-ot, a MVMSZ-ét, az ICOM MNB-t, valamint
az EMMI-t, hogy jelöljék ki delegáltjaikat.
4. Az elnökség sajnálattal vette tudomásul az elnök tájékoztatását, amely szerint a DNN
Professional Graphics Kft. 2017-re felmondta a két évre kötött együttműködésitámogatási szerződést. Egyetértett azzal, hogy sürgősen új partnert, támogatót kell
keresni, s a testület minden tagja törekedjen erre.
5. Az elnökség megvitatta a Pulszky Fiat tagozat országos nagyrendezvényekkel
kapcsolatos javaslatait, amelyeket az általa szervezett szakmai napon elhangzottak
alapján fogalmazott meg. Megköszönve a tagozat aktivitását, a javaslatok pontjait
követve az alábbi álláspontot alakította ki.
1. pont: A Pulszky Fiat megállapította, hogy az országos múzeumi rendezvények
egyrészt alulfinanszírozottak, másrészt a finanszírozás kiszámíthatatlanságától is
szenvednek, ezért javasolta, hogy a PT kezdeményezze az NKA felé, hogy a korábbi
gyakorlattól elérően a 2018. évtől ne egy, hanem hároméves periódusokra osszák ki a
támogatást és duplázzák meg. Az elnökség a javaslat szellemével egyetért,
ugyanakkor tisztában van azzal, hogy az NKA szakmai kollégiumai 3 éves pályázati
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lehetőségeiről 2017-re már döntés született. Az elnökség egyúttal felkéri Csorba Csilla
alelnököt, hogy a 3 nagyrendezvény szervezőitől kérjen részletesebb információt a
rendezvények költségvetéséről, lehetőség szerint a költségek elemzésével és a hiányok
bemutatásával.
2. pont: A Múzeumok Majálisa tekintetében az elnökség álláspontja, hogy a 2017. évi
rendezvény előkészítésében kész részt venni, mint korábban, s annak lezajlása után a
szervező MNM-ml és a szakmai társzervezetekkel együtt érdemes értékelni a
programot és a hogyan továbbra javaslatokat megfogalmazni. Az elnökség a Pulszky
Fiat évenkénti kiemelt vendégre vonatkozó javaslatával egyetért, de azt javasolja,
hogy ez ne egy megye, hanem egy régió legyen, s folytatódjon külföldi vendég
meghívása is.
3. pont: Az elnökség egyetért azzal, hogy a Múzeumok Majálisát megelőző héten
legyen egy hivatalos sajtótájékoztató, ahol a Majális programja és ajánlása mellett
tájékoztatják a sajtó képviselőit „Az év múzeuma” és „Az év kiállítása” pályázatok
eredményéről, valamint a Pulszky-díjak és az Éri-díj díjazottjairól. Ugyanakkor
ragaszkodik az utóbbiak közgyűlésen való átadásához, míg a előbbi kettő átadási
rendezvényét és a díjazottak bemutatkozását továbbra is majális szombati napján
javasolja megtartani.
4. pont: Az elnökség egyetért azzal, hogy a múzeumokban dolgozó munkatársaknak
legyen egy „csapatépítő jellegű” éves rendezvénye, összejövetele (Múzeumok
találkozója). A kezdeményezés 2017-ben találkozhat a Szabadtári Néprajzi Múzeum
50. évfordulójával, ezért erre vonatkozóan az elnökség a négy szervezet operatív
testületének egyeztetését kezdeményezi.
5. pont: Az elnökség támogatja, hogy a Múzeumok Éjszakája rendezvény szervezője
tegye kötelezővé a résztvevő intézmények számára minden rendezvényen a látogatói
kérdőívek kitöltetését, hogy érdemi elemzésre nyíljon mód.
6. pont: A Múzeumok Őszi Fesztiváljával kapcsolatban az elnökség egyetért azzal a
javaslattal, hogy a rendezvény időtartama alatt legyen egy kiemelt hétvége és
továbbítja ezt a rendező MOKK-nak.
Tájékoztatás
1. Deme Péter elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a Szentléleky Tihamér emlékére
állítandó táblához az egykori lakóháza hozzájárult. A tábla szövege:
EBBEN A HÁZBAN ÉLT ÖTVEN ÉVIG
DR. SZENTLÉLEKY TIHAMÉR
1919 – 2007
RÉGÉSZ, MUZEOLÓGUS
A VESZPRÉMI BAKONYI MÚZEUM,
A SZOMBATHELYI SAVARIA MÚZEUM,
A VAS MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA IGAZGATÓJA,
A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM FŐIGAZGATÓ-HELYETTESE,
A PULSZKY TÁRSASÁG – MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET
ELSŐ ELNÖKE.
BP. FŐV. XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT,
PULSZKY TÁRSASÁG,
LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM,
SAVARIA MÚZEUM,
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SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM
2017

Az elnök a továbblepés érdekében két táblaméret előállítására és felszerelésére kér
árajánlatot, valamint felveszi a kapcsolatot a 3 érintett intézménnyel a költségek
megosztása érdekében. A tábla állításának tervezett ideje 2017 tavasza.
2. Deme Péter elnök tájékoztatta az elnökséget az NKA-val kapcsolatos információkról.
- A Pulszky Társaság – MME egyedi pályázatot adott be 2017-re az NKA szakmai
kollégiumához 2-2 fő egyhetes szakmai látogatásának megszervezésére 3
országban (Dánia, Hollandia, Németország). A tapasztalatcserére pályázati úton
lehet majd jelentkezni, a pályázók köre 40 év alatti múzeumi szakterületen
dolgozó középvezetőkre terjed ki. A pályázat kiírásában és a kiválasztásban a PT
együttműködik a múzeumi társzervezetekkel.
- A 4 szakmai szervezet közösen kíván javaslatot tenni az NKA Közgyűjtemények
Kollégiuma szakágankénti „feldarabolására”. Önálló Múzeumok Kollégiuma
létrejötte esetén újabb tagokat kell majd delegálni.
3. Csorba Csilla tájékoztatta az elnökséget az OKSZ Mátrafüreden tartott üléséről.
4. Havasi Bálint és Mészáros Balázs tájékoztatta az elnökséget a NEMO Karlsruhében
rendezett éves közgyűléséről és konferenciájáról.
A következő elnökségi ülés időpontja: január második felében, konkrét döntés később.
Az ülés vége: 15.30 óra.
Budapest, 2016. december 1.
Készítette: Népessy Noémi, főtitkár
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