Emlékeztető
a Pulszky Társaság – MME elnökségi üléséről
2017. szeptember 26. 15 óra
Helyszín: Óbudai Múzeum
Jelen vannak: Deme Péter, E. Csorba Csilla, Népessy Noémi, Cseri Miklós, Vásárhelyi Tamás,
Matskási István, Cseri Miklós és Mészáros Balázs irodavezető
Kimentette magát: Zomborka Márta, Füköh Levente
Határozatok:
1. Az elnökség a beterjesztett felvételi kérelmeket elfogadta. Andorka Tímea, dr. Baranyi Anna,
Borz Zsófia, Csongrádiné dr. Balogh Éva, Heim Krisztina, Illésfalvi Péter, Major Katalin,
Mikecz-Urbán Hanga, Mikecz Ferenc, Pákay Viktória, Samuné Bogyó Hajnalka, Söptei
Eszter, Szathmáry-Király Ágnes rendes tagként, Ligetvári Dorottya Sára pártoló tagként került
felvételre (egyhangú).
2. Az elnökség jóváhagyta, hogy az elnök 33.000.- Ft értékben mobil telefont vásárolt a Társaság
költségére.
3. Az elnökség, miután Zomborka Márta tartós betegsége miatt az idén sem tudja vállalni Az Év
Múzeuma pályázat szervezését, a feladattal ismét Mészáros Balázs irodavezetőt bízta meg,
egyben felkérte a pályázati kiírás egyszerűsítésére, a pályázók adminisztratív terheinek
csökkentésére vonatkozó javaslat készítésére. A testület úgy döntött, hogy az egyesület
részéről Deme Péter és Matskási István mellett E. Csorba Csillát és Török Róbertet delegálja.
A 2016-ban győztes intézmény vezetőjével, Ringer Istvánnal az elnök egyeztet részvételéről.
Tájékoztatás
1. Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy szeptember 11-én sok résztvevővel lezajlott a VI.
Országos Múzeumandragógiai Konferencia a PIM-ben, szeptember 18-án pedig sikeresen, bár
kevés résztvevővel az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által támogatott nemzetközi
tapasztalatcsere-program beszámoló konferenciája.
2. Az elnökség tudomásul vette azt az információt, hogy az EMMI részéről az NKA révén 2016
végén nyújtott működési támogatás pénzügyi elszámolását azzal a feltétellel fogadták el, hogy
10.471 Ft-ot a PT visszautal.
3. Az elnök tájékoztatta az elnökséget a következő szakmai programokról: a kismúzeumi tagozat
szakmai napja október 5-én Marcaliban lesz, A múzeumok és szerzői jogok című szakmai nap
pedig október 12-én Budapesten.
4. Az elnökség tudomásul vette az elnök tájékoztatását a Magyar Múzeumok nyomtatott
sorozatának teljes digitalizálásáról és elérhetőségéről az Arcanum Digitális Tudástárban. A
Társaság tagjai jelentős kedvezményt fognak kapni. Nem emelt kifogást továbbá a testület az
ellen, hogy „Az év múzeuma” és „Az év kiállítása” fődíja biztosítása érdekében az elnök
megállapodást kössön az Arcanum Kft-vel.

1

5. Az elnökség köszönettel vette Cseri Miklós tájékoztatását, amely szerint az OKSZ és az ICOM
MNB Varga Benedeket – saját kezdeményezése alapján – felkérte „Az év múzeuma” díj
átalakításával kapcsolatos javaslata kidolgozásával annak érdekében, hogy az a négy szakmai
szervezet vezetése által megvitatható legyen. A díjat alapító és a pályázatok szervezését
biztosító PT elnöksége nyitott az átalakításra, az ezzel kapcsolatos konkrét javaslatok
megvitatására.
6. Az elnökség meghallgatta és tudomásul vette Mészáros Balázs irodavezető tájékoztatását,
amely szerint önkéntes formában egy online kommunikációs munkatársat és egy pályázati
ügyintézőt keres a társaság, hogy az elmúlt időszakban elkezdett fejlesztéseket folytatni
lehessen, javuljon az egyesület online kommunikációja, illetve jobban használhassuk ki a
pályázati lehetőségeket és ezáltal tehermentesítsük az elnököt. A testület egyetértett azzal,
hogy az önkéntesek foglalkoztatása esetén mind a szerződéskötésre, mind a költségek
megtérítésére gondot kell fordítani, s ennek érdekében a szükséges regisztrációt is meg kell
tenni.
7. Az elnök javaslatára a testület egyetértett azzal, hogy a NEMO 2017. évi közgyűlésén és
konferenciáján (november 9-11.) Havasi Bálint és Mészáros Balázs képviselje a Társaságot, a
NEMO vezető testületébe történő jelölés ügyében nem foglalt állást.
8. Az elnök tájékoztatta az egyesületet, hogy felvette a kapcsolatot a nemrég megalakult Magyar
Regisztrátor Csoport Egyesülettel és kezdeményezte az együttműködést.
Az ülés vége 16:30 óra
Budapest, 2017. szeptember 26.
Készítette: Mészáros Balázs
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