Jegyzőkönyv
A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület 2016. évi, jubileumi közgyűléséről
2016. május 6. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

A közgyűlés az első meghirdetett időpontban, 10.00 órakor nem határozatképes a megjelentek
száma miatt, ezért a 10.30 órára azonos napirenddel összehívott közgyűlés veszi kezdetét, amely
az alapszabály 23. §-a értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A
résztvevők listáját a mellékelt jelenléti ív tartalmazza (1. számú melléklet).
Deme Péter, a PT elnöke köszönti a résztvevőket, technikai információkat oszt meg a
jelenlévőkkel. A jelenléti ív szerint az ülés megnyitásakor 82 szavazásra jogosult tag van jelen.
Deme Péter levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek Unger Erikát, hitelesítőnek az egyesület elnökét,
valamint Bajzáth Juditot javasolja.
A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 82 fő.
A szavazás eredménye:
Igen: 82 szavazat (100%)
Nem: 0 (0%)
Tartózkodott: 0 (0%)
2016/1. közgyűlési határozat
A közgyűlés az elnök javaslatára egyhangúlag megszavazza Unger Erikát a közgyűlés
jegyzőkönyvvezetőjének, Deme Pétert és Bajzáth Juditot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
A levezető elnök kéri a közgyűlést, hogy az előzetesen az egyesület honlapján közzétett és a
meghívóval kiküldött napirendről szavazzon. Ez a következő:
1. Ünnepi köszöntők
 Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága köszöntője
 A Magyar Nemzeti Múzeum köszöntője
 A múzeumi szakmai szervezetek köszöntője
2. 25 éves a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület
3. A 2016. évi Pulszky Ferenc-, Pulszky Károly- és Éri István-díj átadása, laudáció
4. A 2015. évi díjazottak előadásai
 A Pulszky Ferenc-díjas Kecskeméti Tibor előadása: Kubinyi Ferenc életútja és
földtudományi munkássága
 A Pulszky Károly-díjas Török Róbert előadása: „A kitűnő munka, erényed záloga” – A
Lakos Lajos-féle takaréktűzhelygyár rövid története
 A Pulszky Károly-díjas Bogdán Melinda előadása: A nagy ceruzaháború – gyermekrajzok
1914-1918
5. Szakmai beszámoló, pénzügyi beszámoló és közhasznúsági beszámoló a 2015-ös évről
6. Munkaterv és költségvetés 2016-ra
7. Hogyan tovább? Eszmecsere a Társaság jövőjéről
A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 82 fő.
A szavazás eredménye:
Igen: 82 szavazat (100%)
Nem: 0 (0%)
Tartózkodott: 0 (0%)
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2016/2. közgyűlési határozat
A közgyűlés napirendjét a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.
1. napirendi pont: Ünnepi köszöntők
Deme Péter elnök felsorolja és köszönti az egyesület 25 évvel ezelőtti alapító tagjait, valamint az
egyesület eddigi tisztségviselőit (elnökök, ügyvezető elnökök, titkárok), illetve az Emberi
Erőforrások Minisztériumának és a szakmai társszervezeteknek jelen lévő vezetőit, majd átadja a
szót Mészáros Balázs moderátornak. A vezető testületek és a közgyűlés nevében is bejelenti, hogy a
megalakítás 1990-ben kezdeményezők közül az életben lévőket a Társaság tiszteleti tagjává
nyilvánítják.
Mészáros Balázs felkéri Csorba Lászlót, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját köszöntője
megtartására.
Csorba László köszöntője után a moderátor felkéri az Emberi Erőforrások Minisztériumának
képviselőjét, valamint a társszervezetek jelenlévő vezetőit az ünnepi köszöntők megtartására.
Beszédet mond Vigh Annamária (főosztályvezető, EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság),
Kemecsi Lajos (soros elnök, Országos Közgyűjtemények Szövetsége), Varga Benedek (elnök,
ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága), Kaján Imre (elnök, Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége),
Sipos Szilvia (elnökségi tag, Szlovákiai Múzeumok Szövetsége), Papp Katalin (KKDSZ) és Csóti
Csaba (elnök, KKDSZ). Továbbá köszöntőt mond Darkó Jenő, az egyesület alapító ügyvezetője.
2. napirendi pont: 25 éves a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület
Deme Péter elnök előadásában ismerteti a Pulszky Társaság 25 éves történetének jelentősebb
állomásait, kiemelkedő eseményeit, valamint méltatja az ebben aktívan részt vállaló személyeket.
Hangsúlyozza, hogy a következő időszak fontos feladata az egyesület történetének részletes
kutatása, és megírása lesz. Az összefoglaló megtekinthető a www.magyarmuzeumok.hu honlapon.
3. napirendi pont: A 2016. évi Pulszky Ferenc-, Pulszky Károly- és Éri István-díj átadása
E. Csorba Csilla ügyvezető elnök vezeti le a díjak átadását, olvassa fel a laudációkat. A beérkezett
javaslatok alapján a választmány 2016-ban a Pulszky Ferenc-díjat dr. Viga Gyula etnográfusnak
ítélte oda. E.Csorba Csilla ismerteti szakmai életútját, felolvassa a laudációt majd köszönti a
díjazottat.
A Pulszky Károly-díjat 2016-ban két főnek ítélte oda a választmány a tagoktól érkezett
felterjesztések alapján. 2016-ban Pulszky Károly-díjban részesült dr. Bárd Edit, a Duna Múzeum –
Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum igazgatóhelyettese, valamint dr. Sári Zsolt, a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum általános főigazgató-helyettese. Sári Zsolt külföldi távolléte miatt a
díjat május 21-én, a Múzeumok Majálisán veszi át.
A 2014-ben alapított Éri István-díjat első ízben a választmány dr. Matskási Istvánnak ítélte oda. A
díj átadását követően Matskási István rövid beszédet tart.
4. napirendi pont: A 2015. évi díjazottak előadásai
Mészáros Balázs felvezető szavai után az előző év díjazottjai megtartják vetítéssel egybekötött
előadásaikat.
 Kecskeméti Tibor (Pulszky Ferenc-díj) előadása: Kubinyi Ferenc életútja és földtudományi
munkássága
 Török Róbert (Pulszky Károly-díj) előadása: „A kitűnő munka, erényed záloga” – A Lakos
Lajos-féle takaréktűzhelygyár rövid története
 Bogdán Melinda (Pulszky Károly-díj) előadása: A nagy ceruzaháború – gyermekrajzok
1914-1918
Mészáros Balázs bejelenti, hogy a közgyűlés egy rövid ebédszünet után, 14 órakor folytatódik.
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5. napirendi pont: Szakmai beszámoló, pénzügyi beszámoló és közhasznúsági beszámoló a
2015-ös évről
Deme Péter ismerteti a honlapon előzetesen közzétett és kiküldött szakmai beszámoló lényegi
pontjait. (2. sz. melléklet)
A beszámolóhoz nem érkezett észrevétel, kérdés, hozzászólás, így az elnök szavazásra bocsátja a
2015. évi szakmai beszámolót.
A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 82 fő.
A szavazás eredménye:
Igen: 82 szavazat (100%)
Nem: 0 (0%)
Tartózkodott: 0 (0%)
2016/3. közgyűlési határozat
A közgyűlésen jelenlévők egyhangúlag elfogadták az egyesület 2015. évi szakmai
beszámolóját.
Deme Péter ismerteti a honlapon előzetesen közzétett és kiküldött 2015. évi pénzügyi összefoglaló
fő számait, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ezt követően Füköh Levente, az Ellenőrző
Bizottság elnöke a Bizottság nevében tájékoztatást ad a beszámoló ellenőrzéséről és elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.
A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 82 fő.
A szavazás eredménye:
Igen: 82 szavazat (100%)
Nem: 0 (0%)
Tartózkodott: 0 (0%)
2016/4. közgyűlési határozat
A közgyűlésen jelenlévők egyhangúlag elfogadták az egyesület 2015. évi gazdasági
beszámolóját.
Deme Péter fentiek alapján kéri a közgyűlés résztvevőit, szavazzanak az egyesület 2015. évi
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról.
A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 82 fő.
A szavazás eredménye:
Igen: 82 szavazat (100%)
Nem: 0 (0%)
Tartózkodott: 0 (0%)
2016/5. közgyűlési határozat
A közgyűlésen jelenlévők egyhangúlag elfogadták az egyesület 2015. évi közhasznúsági
jelentését.
6. napirendi pont: Munkaterv és költségvetés 2016-ra
Deme Péter ismerteti a honlapon előzetesen közzétett és kiküldött munkaterv pontjait, többek
között a már lezajlott Digistrat szakmai napot, az egyes tagozatok szakmai programjait, az idei
évben először elindított szakmai továbbképzést, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
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Múzeummal közösen tervezett turisztikai konferenciát, az évi rendszerességgel megvalósuló
programokat, így a múzeumandragógiai konferenciát, a Múzeumok Majálisát, a Múzeumok Őszi
Fesztiválját. Valamint kitér arra, hogy az egyesület több tagja is szerepet vállalt a Nemzeti
Kulturális Alap újonnan alakult kollégiumaiban. Jelzi, hogy megalakult az egyesület Ifjúsági
Tagozata Pulszky Fiat néven.
A már korábban is említett, az egyesület történetét bemutató munka megírása is fontos feladata az
évnek.
Újdonság, hogy az egyesületnek az idei évtől saját irodavezetője van Mészáros Balázs személyében.
Ezzel a lépéssel párhuzamosan cél az adminisztrációs folyamatok gyorsítása is.
A munkatervhez a jelenlévők köréből nem érkezett kérdés, hozzászólás, így az elnök szavazásra
bocsátja a kérdést.
A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 82 fő.
A szavazás eredménye:
Igen: 82 szavazat (100%)
Nem: 0 (0%)
Tartózkodott: 0 (0%)
2016/6. közgyűlési határozat
A közgyűlésen jelenlévők egyhangúlag elfogadták az egyesület 2016. évi munkatervét.
Az elnök a következőkben ismerteti az előzetesen a honlapon közzétett és kiküldött 2016. évi
költségvetés tervezetét. Kócziánné Szentpéteri Erzsébet kérdésére, miszerint a Paksi Atomerőmű
Zrt-vel korábban megkötött, azóta lejárt támogatói szerződés meghosszabbítása lehetséges-e, az
elnök azt a választ adja, hogy nem sikerült a vállalattal újabb szerződést kötni. További
hozzászólás, kérdés nem lévén az elnök szavazásra bocsátja a kérdést.
A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 82 fő.
A szavazás eredménye:
Igen: 82 szavazat (100%)
Nem: 0 (0%)
Tartózkodott: 0 (0%)
2016/7. közgyűlési határozat
A közgyűlésen jelenlévők egyhangúlag elfogadták az egyesület 2016. évi költségvetését.
7. napirendi pont: Hogyan tovább? Eszmecsere a Társaság jövőjéről
Deme Péter elnök Havasi Bálintot, az egyesület alelnökét kéri fel a beszélgetés levezetésére.
Havasi Bálint röviden felvázolja, hogy a beszélgetés témája a társaság jövője szempontjából fontos
középtávú stratégia megalkotása, melyhez a vitaanyag előzetesen kiküldésre került volt a honlapon.
A beszélgetés során jónéhány hasznos hozzászólás is érkezett a jelenlévőktől a stratégiában kiemelt
szempontokhoz, illetve Mészáros Balázs jelezte, fontos lenne, hogy az összes tagozat kialakítsa
majd véleményét a stratégiával kapcsolatban.
Több felszólaló is kiemelte, hogy a szakmai munka szempontjából fontos egymás intézményeinek,
gyűjteményeinek látogatása, a kapcsolatfelvétel, ezért megfontolandó a rendszeres
múzeumlátogatások szervezése, az ország egészére vonatkoztatva. Káldy Mária jelezte, hogy
nagyon fontos a jó gyakorlatok megismerése, de az is fontos, hogy az egyesület saját maga tudjon
maradni. Ugyancsak megfontolandó kérdésként vetődött fel a beszélgetés során a megyei, valamint
a nyugdíjas tagozat működtetésének lehetősége.
A külföldi kapcsolatok erősítése témában Török Róbert beszámolt legutóbbi, a NEMO
szervezésében megvalósuló szakmai képzésen szerzett tapasztalatairól. A témához kapcsolódott
4

E.Csorba Csilla hozzászólásával, amikor egy határon túli programra hívta fel a jelenlévők
figyelmét, Deme Péter pedig kiemelte, hogy fontos lenne, ha a társszervezetek is belépnének az
Európai Múzeumi Szervezetek Hálózatába (NEMO).
Az aktívabb egyesületi élet témaköréhez kapcsolódva Viga Gyula hozzászólásában felhívta a
figyelmet arra, hogy a fiatalok bevonását az egyesület életébe már az egyetemi képzés során meg
kell kezdeni.
A saját szakmai továbbképzések kérdéskörében Havasi Bálint felvetette, hogy kellenek-e
egyáltalán ilyen képzések, hiszen létezik a kifejezetten erre szakosodott Múzeumi Oktatási és
Módszertani Központ. Vásárhelyi Tamás és Káldy Mária hozzászólásaik során megerősítették,
hogy igen, szükség van az egyesület által szervezett képzésekre is, hiszen a MOKK nem fedi le a
teljes múzeumi szakterületet képzéseivel.
Deme Péter a beszélgetés végén felkéri a Pulszky Fiat (Ifjúsági) Tagozatot, hogy az elhangzottak
tükrében a választmány, valamint az elnökség tagjaival közösen dolgozzanak tovább a stratégián, és
még az idei évben bocsássák a tagság elé vitára, hogy a következő évi közgyűlés elé lehessen
terjeszteni elfogadásra.
Az elnök a továbbiakban megköszöni a közgyűlés szervezésében résztvevők munkáját, a Magyar
Nemzeti Múzeumnak a helyszín biztosítását, majd bezárja a közgyűlést.
Budapest, 2016. május 6.

Unger Erika
jegyzőkönyvvezető

Deme Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő
levezető elnök

Bajzáth Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
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