Jegyzőkönyv
a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület 2017. évi közgyűléséről,
2017. április 21. Corvin Hotel Budapest
A közgyűlés a meghirdetett időben, 9.30-kor határozatképtelen a megjelentek száma miatt.
Az azonos napirenddel 10 órára összehívott közgyűlés az Alapszabály 27. pontja értelmében
megjelentek számától függetlenül határozatképes. A résztvevők listáját (77 fő) a mellékelt
jelenléti ív (1. sz. melléklet) tartalmazza.
Szabó Attila, a nap házigazdája köszönti a megjelenteket, ismerteti a szakmai nap
programját, amelynek első, hivatalos része a közgyűlés. Majd átadja a szót a közgyűlés
levezető elnökének, Deme Péter elnöknek (a továbbiakban D. P.) aki köszönti a
megjelenteket és a közgyűlést megnyitja. Köszönetét fejezi ki a Corvin Hotelnek, a helyszín
és a technika biztosításáért, hozzátéve, hogy az egyesület történetében most először nem
múzeumban tartja közgyűlését.
D. P. megállapítja, hogy a közgyűlés az alapszabály szerint határozatképes, a megjelent tagok
a jelenléti ívet aláírták. Javasolja a közgyűlésről felvett jegyzőkönyv vezetésére Heilauf
Zsuzsannát, hitelesítésére az elnököt és Bárd Editet. A felkért személyek úgy nyilatkoznak,
hogy a felkérésnek eleget tesznek. Hozzászólás híján szavazást rendel el.
A jelenlévő tagok 100 %-a (77 fő) a javaslatokat megszavazza, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül.
2017/1. közgyűlési határozat:
A közgyűlés az elnök javaslatára egyhangúan megszavazza a jegyzőkönyv vezetésére Heilauf
Zsuzsannát, a hitelesítésre Bárd Editet és Deme Pétert.
D. P. a mai közgyűlésen az előzetesen kiküldött meghívóhoz képest egy kiegészítő napirendi
pontot javasol. Eszerint szavazásra az alábbi napirendet javasolja:
1. Szakmai beszámoló a 2016. évről (a Társaság elnöke)
2. Pénzügyi és közhasznúsági beszámoló a 2016. évről (a Társaság elnöke és Fűköh Levente,
az Ellenőrző Bizottság elnöke)
3. A 2017. évi munkaterv és költségvetés (a Társaság elnöke)
4. A Pulszky Társaság ügyrendje (a Társaság elnöke)
5. Új napirendi pontként (az Alapszabály 33. pont 12. bajusz értelmében) a tiszteletbeli tagok
jogaikba való beiktatása (a Társaság elnöke).
Kérdezi a megjelenteket, hogy van-e további javaslat, esetleg kiegészítés? Megállapítja, hogy
a tagoktól további kiegészítő javaslat nem érkezett. Ezután szavazást rendel el a kiegészített
napirendről és megállapítja, hogy a közgyűlés azt egyhangúan elfogadta (jelenlévők száma 77
fő).
2017/2. közgyűlési határozat
A jelenlévők egyhangúan elfogadták a közgyűlés napirendjét.
1. napirendi pont:
D. P. ismerteti a honlapon előzetesen közétett és kiküldött szakmai beszámolót a 2016. évről
(2. sz. melléklet), kiemelve néhány lényegi pontot.
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Miután a beszámolóhoz nem volt észrevétel, kérdés, hozzászólás szavazásra bocsátja. A
jelenlévő szavazásra jogosultak (77 fő) a beszámolót egyhangúan elfogadták.
2017/3. közgyűlési határozat:
A jelenlévők egyhangúan elfogadták a Pulszky Társaság 2016. évi szakmai beszámolóját.
2. napirendi pont
D.P. ismerteti a honlapon előzetesen közzétett és kiküldött 2016. évi pénzügyi és
közhasznúsági beszámoló fő számait, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Tájékoztatja a
közgyűlést, hogy a PIM munkatársa, Jánoska József, aki korábban a könyvelést végezte,
tavaly év közben váratlanul elhunyt. Ezért tavaly év végétől az elnökség döntése alapján a
könyvelésre a Lantana Conto Kft. kapott szerződéses megbízást.
Fűköh Levente, az Ellenőrző Bizottság elnöke a Bizottság nevében tájékoztatást ad a
beszámoló ellenőrzéséről. Megállapítja, hogy a feltüntetett költségek, kiadások indokoltak, a
gazdálkodás takarékos volt, a tisztségviselők nem kaptak juttatást, a mérleg pozitív. Az
eredményes gazdálkodás alapján a beszámoló elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Miután kérdés, hozzászólás nem volt, D. P. szavazásra bocsátja a dokumentumot, amit a
jelenlévő 77 fő egyhangúan elfogad.
2017/4. közgyűlési határozat:
A jelenlévők egyhangúan elfogadták a Pulszky Társaság 2016. évi pénzügyi beszámolóját és
közhasznúsági jelentését.
3/a. napirendi pont
D. P. ismerteti az előzetesen a honlapon közzétett és kiküldött 2017. évi munkaterv pontjait,
kiemelve néhány fontos elemét.
A hozzászólások keretében Székely László két programot ajánl a közgyűlés figyelmébe: a
Budapest 100 program keretében vezetés lesz a Kossuth Múzeumhajón; a Lajta Monitor ismét
látogatható lesz a Parlament előtti Duna-szakaszon, igaz, most már fizetősen.
D. P. ennek kapcsán felhívja a figyelmet, hogy az Országgyűlési Múzeum tavaly év közepe
óta díjmentesen látogatható.
Mészáros Balázs javasolja, hogy az aktivitásnak a vidéki tagság körében történő növelése
érdekében tematikus munkacsoportokat hozzanak létre, ahogy az a Pulszky Fiat keretében
működik, mert ezeket bármelyik vidéki városban össze lehet hívni.
D. P. ígéri, hogy a megyei/régiós tagozatok szervezése érdekében konkrétan is meg fognak
szólítani vidéki kollégákat.
Több kérdés, kiegészítés nem lévén, D. P. lezárja a vitát és szavazást rendel el a 2017. évi
munkatervről. Megállapítja, hogy a közgyűlésen jelenlévők (77 fő) azt egyhangúan
elfogadták.
2017/5. közgyűlési határozat:
A jelenlévők egyhangúan elfogadták a Pulszky Társaság 2017. évi munkatervét.
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3/b. napirendi pont
D. P. bemutatja a kivetítőn a 2017. évi költségvetést, amelyet előzetesen a honlapon
közzétettek és a tagoknak kiküldtek. Hangsúlyozza, hogy a költségvetést a korábbi évek
tapasztalatai alapján állították össze, az egyensúlyra törekedtek. Nagyon fontos a
tagdíjbefizetés, és szerencsés, hogy valamivel több tartalékkal kezdődött az idei év.
Miután kérdés, hozzászólás nem volt, D. P. szavazást rendel el a 2017. évi költségvetésről.
Megállapítja, hogy a közgyűlés valamennyi résztvevője (77 fő) azt egyhangúan elfogadta.
2017/6. közgyűlési határozat:
A jelenlévők egyhangúan elfogadták a Pulszky Társaság 2017. évi költségvetését.
4. napirendi pont
D. P. tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Pulszky Társaság ügyrendje, amelyet az elnökség,
majd a választmány még 2016-ban elfogadott, a honlapon megtalálható volt és előzetesen
kiküldték a tagoknak. Kérdés, hozzászólás nem volt, a szavazáson a jelenlévő 77 tag egy
tartózkodással elfogadta a dokumentumot.
2017/7. közgyűlési határozat:
A jelenlévők egy tartózkodással elfogadták a Pulszky Társaság ügyrendjét.
5. napirendi pont
D. P. tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a 2016-ban tartott jubileumi közgyűlésen történt
kezdeményezés nyomán az alábbi alapító tagok elfogadták a tiszteleti tagságot: S. Laczkovits
Emőke, Simon Mária, Szénászky Júlia, Viga Gyula, Vojnits András, Szűcsné Zomborka
Márta. Miután az Alapszabály 33. pontja a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalja a
tiszteletbeli tag és elnök jogaiba való beiktatását, kéri a közgyűlés ennek megtételére. A
jelenlévő 77 tag a javaslatot egyhangúan elfogadja.
2017/8. közgyűlési határozat:
A jelenlévők egyhangúan beiktatták jogaikba S. Laczkovits Emőke, Simon Mária, Szénászky
Júlia, Viga Gyula, Vojnits András és Szűcsné Zomborka Márta tiszteletbeli tagokat.
D. P. megköszöni a szervezők munkáját, a megjelenteknek a részvételt és lezárja a hivatalos
napirendet. A szót visszaadja Szabó Attilának.
A következő program Németh Szandra, a Pulszky Fiat tagozat titkárának „Merre tovább
Pulszky Társaság” című prezentációja, amelyben a társaság stratégiájának kialakítása kapcsán
egy kérdőíves beszélgetés eredményeit összegzi.
Az ezt követő kerekasztal-beszélgetés témája ugyanez, moderátora Aranyos Sándor, a
beszélgetőpartnerek: E. Csorba Csilla, Varga Benedek, Cseri Miklós, Pusztai Tamás, Hegedűs
Krisztián. Hozzászóltak még Pató Mária, Fűköh Levente, Kerényiné Bakonyi Eszter, Papp
Kinga, Kriston Vízi József.
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Az ebédszünet után következik a 2017. évi Pulszky Ferenc-, Pulszky Károly- és Éri Istvándíjak átadása. Az egyesület választmányának döntése értelmében
-

a Pulszky Károly-díjat Hegedüs Krisztián,
a Pulszky Ferenc-díjat dr. Kriston Vízi József,
az Éri István-díjat Szűcsné Zomborka Márta vette át.

A díjazottak életpályáját E. Csorba Csilla ügyvezető elnök ismerteti.
Ezután a 2016. évi díjazottak előadásai következnek:
- Viga Gyula (Pulszky Ferenc-díj): A személyiség szerepe egy néprajzi kollekció
alakításában (Lajos Árpád a miskolci múzeumban)
- Bárd Edit (Pulszky Károly-díj): „Itt látható egy Trapiti!”
- Sári Zsolt (Pulszky Károly-díj): Szolidáris múzeum. Az 50 éves Skanzen, mint
társadalmi múzeum
- Matskási István (Éri István-díj): Eredeti – másolat - modell
Hozzászólások után a rendezvény 16 órakor véget ér.
Budapest, 2017. április 21.

Heilauf Zsuzsa
jegyzőkönyvvezető

Dr. Deme Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő
levezető elnök

Bárd Edit
jegyzőkönyv-hitelesítő
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