EMLÉKEZTETŐ
a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület (Társaság) elnökségi üléséről
Időpont:
Helyszín:
Jelen vannak:

2020. január 28., 14:00-16:00
Petőfi Irodalmi Múzeum
Jelenléti ív szerint

Bereczki Ibolya elnök megállapította a határozatképességet és az emlékeztető készítésére felkérte
Varga Noémi főtitkárt.
HATÁROZATOK
1. Szervezeti működés
a) Elnökséget érintő személyi változás
− Mészáros Balázs 2020. január 31-ével lemondott az ügyvezető elnöki posztról, így a soron
következő választmányi ülésen döntést kell hozni az új ügyvezető elnökről.
− Határozatok:
− Bereczki Ibolya Tóth Arnold alelnök jelölésére tett javaslatot, amelyet az elnökség
egyhangúlag támogatott.
− Bereczki Ibolya új alelnökként Pató Mária jelölésére tett javaslatot, amelyet az elnökség
egyhangúlag támogatott.
b) Tagfelvételi kérelmek
− Az Elnökség 26 tagfelvételi kérelmet bírált el.
− Határozatok:
− Az Elnökség – együttes szavazással – egyhangúlag határozatot hozott 24 kérelmező rendes
tagként való felvételről.
− Az Elnökség 1 kérelmező esetében – külön szavazással – egyhangúlag határozatot hozott a
pártoló tagként való felvételről.
− Az Elnökség 1 kérelmező esetében – külön szavazással – egyhangúlag a pártoló tagságra tett
javaslatot, de felkérte az irodavezetőt, hogy szerezze be a kérelmező motivációs levelét.
c) Új ügyrend ügyvédi felülvizsgálata
− Varga Noémi tájékoztatta az elnökséget az ügyvédi felülvizsgálat megtörténtéről, valamint az
alapszabály ezzel összefüggésben szükséges módosításáról.
− Határozatok:
− Az elnökség egyhangúlag határozatot hozott arról, hogy a közgyűlés elé terjeszti az
alapszabály módosítását, amely felhatalmazza a választmányt az ügyrend elfogadására.
TÁJÉKOZTATÁS
a) Társaság anyagi helyzete és a tagdíjbefizetések eddigi mértéke
− Bereczki Ibolya tájékoztatta az elnökséget a Társaság aktuális anyagi helyzetéről és a
tagdíjbefizetések mértékéről és jelezte, hogy a Társaság megalapításának 30. évfordulójára
tervezett eseménysorozat, valamint az új logó tervezési költségeire elő kell teremteni a
forrásokat.

− A Magyar Múzeumok Online finanszírozási háttere – az NKA pályázat megjelentésének
elhúzódása okán – jelenleg nem biztosított. Berényi Marianna főszerkesztő elkészítette a
forráshiányos időszak áthidaló működési tervét.
− A 2020. évben szükséges források előteremtése érdekében ösztönözni kell a tagdíjfizetést és
meg kell keresni az EMMI-t céltámogatási igénnyel.
− A korábbi években biztosított működési támogatás 2020-ban nem várható.
b) 2020. évi munkaterv
− A márciusi választmányi ülés Szolnokon, egész napos programként kerül megrendezésre.
− A munkatervi feladatok a honlapon lévő eseménytárban is feltüntetésre kerülnek.
− A munkaterv benyújtásra kerül a Választmány soron következő ülésére.
c) AZ ÉV MÚZEUMA díj
− A beadási határidő 2020. február 17-ig meghosszabbításra került.
− A bíráló bizottsági tagok a felkérést elfogadták. A szakmai szervezetektől még nem érkezett be
teljes körűen a bizottsági tag személyére vonatkozó delegálás.
− A bíráló bizottság alakuló ülését 2020. február 19-én tartja, a pályázat koordinátora Tihanyi
Anna önkéntes.
− A pályázatot a Magyar Múzeumok Online megerősített kommunikációval segíti.
d) AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA díj
− Az elnökség javaslatot tett arra, hogy az időszaki kiállítások miatt a későbbiekben két jelölési /
jelentkezési határidő legyen (tavaszi és őszi), hogy minden, a pályázaton induló kiállítást fel
tudjanak keresni a bizottsági tagok.
e) Arculat megújítása
− Az arculat megújításának költsége 200.000 Ft.
− Az elnökség választott a bemutatásra került három arculattípus közül, amely alapján
megkezdődik a grafikai tervezés.
f) Évfordulós rendezvények előkészítése
− Az arculat megújítása is az emlékév költségvetéséből kerül finanszírozásra, melynek
keretösszege 9,9 millió Ft. A Társaság az NKA miniszteri kerete terhére nyújt be támogatási
kérelmet.
− A választmány részére a napirend mellékleteként az évfordulós programterv is megküldésre
kerül.
− Deme Péter bemutatta a programtervet és az előkészítés eddigi eredményeit.
− Az interjúk kapcsán – a Petőfi Irodalmi Múzeum szerepére figyelemmel – vizsgálni kell a
felhasználási jogok kérdését.
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