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A Magyar Néprajzi Társaság 132. Közgyűlése 

 

A súlyos járványügyi helyzet és az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati döntésekkel 
összehangolva, a 2020. 04. 08-án – elektronikus formában megtartott – választmányi ülésen 
elfogadásra került a 132. közgyűlés elektronikus formában történő megrendezése.  

 

A jelentések elfogadása elektronikus úton lesz megoldható, aminek a határideje: 2020. 06.30. 23:59.  

A Magyar Közlönyben megjelent veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek 
működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) kormányrendelet 4.§ (1) 
bekezdés c) pontjának cd) alpontja értelmében a szavazat csak akkor érvényes, ha az alábbi adatokat 
a rendelkezésünkre bocsájtják: 

 

Tag neve: 
Címe: 

 

Jegyzőkönyvvezetés: 

 

A jegyzőkönyv vezetésével javasoljuk megbízni: Horváth Kingát, hitelesítésével Bodó Sándort és 

Kemecsi Lajost.  

Igen / Nem / Tartózkodom. 

 
A közgyűlés napirendjének az elfogadása 

 
1. Elnöki megnyitó 

2. Főtitkári jelentés 

3. Közhasznúsági jelentés 

4. A Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság jelentése 

5. Elnöki zárszó 

 

Igen / Nem / Tartózkodom. 

 

I. napirendi pont: Elnöki megnyitó 

 

Tisztelt Közgyűlés, kedves Tagtársak! 

 

A Magyar Néprajzi Társaság folyamatos működés mellett immár a 132. évét „tapossa”. Számtalan 

eredményes, gazdag és tartalmas munkát eredményező esztendő után a jelen viszonyait és 

munkakörülményeit leginkább azzal jellemezhetem, hogy különleges időket élünk. 

 A Társaság rendes működését – eddigi életében – két világháború befolyásolta hátrányosan, 
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s íme, a pandémia az, amely harmadik alkalommal tornyosít gátat munkánk megszokott rendszeres 

folytatása elé. Kósa László a Társaság 100 éves történetét bemutató kötetében mind az első, mind 

a második világháború okozta visszaesésről megemlékezett. Mindkét időszakban akadozott az 

egyesületi élet, jelentkeztek a pénzügyi gondok, a folyóiratok kiadása döcögött, s így tovább. Az első 

világháború utáni hektikus időkben mégis kiterjedt elődeink figyelme arra, hogy kezdeményezzen, 

ill. támogasson olyan ügyeket, mint az iskolákban az önálló néprajzi tárgy bevezetését, a Bécsbe 

került magyar műkincsek és történelmi emlékek (részben sikeres) visszakövetelését, vagy a 

„Magyarország területi épségének védelmi ligájá”-ba történt belépést. A második világháború utáni 

újrakezdést a Magyar Tudományos Akadémia és az állam támogatása segítette. 

 A koronavírus (Covid-19)-járvány nem a fegyverek árnyékában tette abnormálissá magán- 

és közéletünket, hanem a bezártságunk, korlátozott mozgásunk, együttes munkánk akadályozása 

révén – rengeteg minden egyéb mellett – egyesületi életünket is a virtuális világba űzte. 

 A 2019. évi közgyűlésünk óta mégis számos fontos és eredményes programot rendezett 

Társaságunk és jól működő szakosztályaink. Ezekről a Főtitkári beszámoló részletesen szól. Két 

jeles eseményre szeretnék csupán köszöntőmben röviden utalni.  

2019. szeptember 25-én a Magyar Tudományos Akadémia épületében ünnepi konferenciát 

bonyolítottunk le, amelynek előadásai számba vették a Magyar Néprajzi Társaság 130 éves 

történetét, s utaltak szaktudományunk jövőbeli feladataira. Az előadásokat Paládi-Kovács Attila, 

Kósa László akadémikusok, Bodó Sándor, Kemecsi Lajos tartották. Az előadásokat követően több 

külföldi és belföldi tiszteleti tagunk mondott köszöntőt. (Az előadások és köszöntők rövidesen 

megjelennek a Néprajzi Hírek sorozatunk 2020/1-es számában.) 

 Végezetül arra kívánok utalni, hogy elődeink és jelenkori tagjaink hosszú ideje folytatott 

eredményes munkáját 2019. december 14-én a Magyarországért Alapítvány a Magyar Néprajzi 

Társaságot részletes laudáció után „kultúraőrző tevékenységéért” Magyar Örökség Díjban 

részesítette. Mint minden elismerés, e díj is arra ösztönzi az érintett közösséget, hogy a vállalt 

feladatainkat minél sikeresebben, a kor kihívásainak megfelelve teljesíthessük. 

 Reményemet fejezem ki ebben különös időben, hogy munkánkat újult erővel, személyes 

kapcsolatainkat, találkozásainkat felújítva és megerősítve tudjuk minél előbb folytatni. A különös 

időben lezajló online módon történő közgyűlésünk lebonyolításához kérem Tagtársaink 

részvételét, segítségét. Kérem szavazataikat az előterjesztendő beszámolók 

véleményezésére.  

 E gondolatok jegyében 132. közgyűlésünket megnyitom. 

 

II. napirendi pont: Főtitkári jelentés 

 

Főtitkári jelentés a Magyar Néprajzi Társaság legutóbbi közgyűlése (2019. május 22.) óta 

folytatott tevékenységéről 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Rendkívüli körülmények között kerül sor a Társaság rendes Közgyűlésére ebben az esztendőben. A 

személyes találkozásokat korlátozó járványügyi helyzettel összefüggésben a jogszabályok kínálta 

lehetőséggel élve elektronikus formában zajlik a Magyar Néprajzi Társaság közgyűlése. Ennek 

megfelelően a hagyományosan élőszóban elhangzó főtitkári beszámolót is a tagság leírva, 

elektronikus üzenetként ismerheti meg. Elfogadásáról is az elektronikus levelezést használva 

nyilváníthat véleményt. Mielőtt a rendes beszámolót kezdeném, kifejezem reményemet, hogy a 

Magyar Néprajzi Társaság tagjait és tagjainak családtagjait, környezetét nem sújtotta a koronavírus 



járvány és nem lettek közülünk betegek, vagy amennyiben sajnos mégis, akkor felgyógyulva újra 

teljes egészségnek örvendenek! 

A járványügyi helyzet különös kihívás elé állította Társaságunkat is. A korábbi bevált tevékenységi 

formák helyett az online, virtuális térben kellett, hogy a működés folytatódjon. Ezzel kapcsolatban 

megítélésem szerint jól vizsgázott, mind a titkársági ügyintézés rendszere, mind a honlapunkon 

keresztül történő kommunikáció. A rendkívüli időszakban útjára indult az Önkéntes Gyűjtő 

Szakosztály gondozásában az Így olvasunk mi! - című IX. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat. Az 

online felhívás főleg a tanulókat, pedagógusokat, de rajtuk kívül még a szülőket, fiatalokat és a 

felnőtteket célozza meg. Az olvasás 21. századi új eszközeinek (mint például táblagép és e-olvasó) 

a mindennapjainkban való használatát minél több pályaműben dokumentálva várják. 

Az elkövetkezőkben az Alapszabálynak és a társasági ügyrendnek megfelelő módon főtitkárként 

számot kívánok adni a Magyar Néprajzi Társaság elmúlt esztendejéről. Bevezetőként tömören 

megállapíthatom, hogy az elmúlt esztendőben is többek önzetlen munkája tette lehetővé, hogy a 

Magyar Néprajzi Társaság működése eredményesnek ítélhető. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Mielőtt tömören összefoglalnánk az elmúlt év legfontosabb eseményeit, hajtsunk fejet azok emléke 

előtt, akik az eltelt esztendő során távoztak el tagjaink sorából. Tagtársaink halála nemcsak közvetlen 

családjuk és hozzátartozóik, hanem Társaságunk számára is fájó veszteség. Hagyományainkhoz 

hűen tisztelgő megemlékezésünkbe azokat is belefoglaljuk, akik szakmánkkal szorosan érintkező 

szakterületeken tevékenykedtek:  

 

2019-ben elhunytak: 

 

Dr. Gulyás Éva a szolnoki múzeum munkatársa, néprajzkutató 

Szilágyi Miklós etnográfus, az MTA doktora, Társaságunk tiszteleti tagja 

Foltin Jolán néptánc-koreográfus 

Horsa Istvánné Fekete Zsuzsanna néprajzi gyűjtő, 

Kecskési Mária etnológus, Afrika-kutató (München) 

Labádi Lajos főlevéltáros, a Szentes Városi Levéltár ny. igazgatója, 

Ökrös Csaba Liszt-díjas népzenész, zeneszerző, 

Sára Sándor Kossuth-díjas operatőr és filmrendező, 

Szendrei Janka Széchenyi-díjas zenetörténész az MTA Zenetudományi Intézet ny. főmunkatársa, 

Szőnyi Erzsébet zenepedagógus, zeneszerző,  a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára. 

 

2020-ban hunytak el: 

 

Barsi Hajna néprajzkutató, 

Erdélyi István régész, 

Fekete György Kossuth-díjas belsőépítész, A Nemzet Művésze, 

Winkler Erzsébet  fotóművész, a Néprajzi Múzeum ny. fotográfusa. 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Magyar Néprajzi Társaság tevékenységével szoros összhangban áll tagjainak szakmai elismertsége 

és elismerése. A Társaság saját díjainak és kitüntetéseinek jelentősége mellett fontosnak ítélem a 



tagjainkat elismerő különböző szakmai és állami kitüntetéseket is. Ennek megfelelően kérem, hogy 

engedjék meg az utóbbi időszakban ilyen elismerésben részesült tagtársaink felsorolását: 

 

Kitüntetettek 2019-ben: 

 

 Bodó Sándor a MNT elnöke, (Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület Éri István-díj) 

 Buczkó József etnográfus, muzeológus, ny. múzeumigazgató (Arany Magyar Érdemkereszt) 

 Fodor Pál történész, turkológus, MTA BTK főigazgatója (Széchenyi-díj) 

 Gazda Klára néprajzkutató, (Magyar Érdemrend Lovagkeresztje) 

 Gelencsér József jogász, a népi jogélet elismert kutatója, (Sárkeresztes díszpolgára) 

 Jakab Albert Zsolt néprajzkutató, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke (Bányai János-díj) 

 Kelemen László zeneszerző, Hagyományok Háza főigazgató (Erkel Ferenc-díj) 

 Kiss Jenő,  MTA rendes tagja, tiszteleti tag (Széchenyi-díj) 

 Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, (Győr Megyei Jogú Város Ezüst Emlékérme) 

 Pál István "Szalonna" népzenész, (Magyarország Érdemes Művésze) 

 Petrás Mária népdalénekes, keramikusművész, (Magyar Érdemrend Tisztikeresztje) 

 Pócs Éva néprajzkutató folklorista (Széchenyi-díj) 

 Pozsony Ferenc MTA külső tagja, (MTA Arany János-életműdíj) 

 Sári Zsolt etnográfus, főigazgató-helyettes (Móra Ferenc-díj) 

 Sipos János népzenekutató (Szabolcsi Bence-díj) 

 Szakál Aurél etnográfus, múzeumigazgató, (Móra Ferenc-díj) 

 Szvorák Katalin népdalénekes, előadóművész, (Magyar Érdemrend Középkeresztje) 

 Vargyas Gábor egyetemi tanár, az MTA BTK NTI tudományos tanácsadó, (Magyar 

Érdemrend Tisztikereszt) 

 Viga Gyula néprajzkutató, (Kántor Mihály-díj) 

 

Tudományszakunk és Társaságunk számára is kiemelt jelentőségű, hogy a Magyar Tudományos 

Akadémia 191. közgyűlésén Borsos Balázst, az MNT választmányi tagját az MTA levelező tagjává 

választották. 

 

Székely Nemzeti Múzeum (Sepsiszentgyörgy): Magyar Örökség díj, 

 

Örömmel tájékoztatjuk a Közgyűlés alkalmával a tagságot, hogy a Magyar Néprajzi Társaság 2019-

ben elnyerte a Magyar Örökség Díjat, melyet dr. Filep Antal laudációját követően Bodó Sándor 

elnök és Kemecsi Lajos főtitkár vett át az ünnepélyes díjátadáson a Vigadóban 2019. december 14-

én. 

 

A díjazottaknak és elismerésben részesülteknek ezúton is gratulálunk, és bízom benne, hogy nem 

maradt ki az örvendetesen gyorsan gyarapodó listáról senki, amennyiben igen, akkor azt kérem, 

hogy a Néprajzi Hírek szerkesztői vagy a Titkárság munkatársai felé jelezzen, s kiegészítjük a 

névsort. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a 2019-es esztendőről is tudható volt, hogy elkötelezett és 

kitartó munkát igényel a Magyar Néprajzi Társaság színvonalas működése érdekében. A titkársági 



ügyviteli feladatokat végzők személye az év során változott. Márciustól Horváth Iringó és Horváth 

Kinga, majd júniustól Horváth Iringót Szűcs Alexandra váltotta, és Horváth Kingával együtt 

végezték az év során a titkársági feladatokat. Ez alkalommal is kérem, hogy az ügyintézésben a 

tisztségviselők és tagtársaink fokozott együttműködéssel segítség a titkársági munkatársak 

tevékenységét. 

2019-ben is elengedhetetlenül fontos volt a MTA, a NKA, valamint a MMA érdemi működési 

támogatása, melyek mellett a rendszeres tagdíjfizetések képezték a társasági tevékenység anyagi 

bázisát. A fentiekben röviden jelzett támogatásoknak köszönhetően 2019-ben sem került válságos 

gazdasági helyzetbe Társaságunk, mely tény - tájékozódva a szférában tapasztalható körülmények 

között - megítélésem szerint komoly eredményként értékelhető! 

A fentiekben érzékeltetett feltételek közepette a Társaság szervezeti élete a hagyományainknak 

megfelelően számos rendezvényen, illetve a rendszeres választmányi üléseken szabályozott keretek 

között zajlott. A választmány 2019-ben 3 alkalommal tartott ülést, ezek jegyzőkönyvei nyilvánosak. 

Ezeken kívül a vezetőség többször is összeült aktuális pályázatok, személyi döntések, pályázati 

elszámolások vagy kiemelt programok előkészítésével kapcsolatosan. 

A Magyar Néprajzi Társaság irodája továbbra is a Néprajzi Múzeum jelenlegi Kossuth téri 

épületének földszinti 25-ös szobájában található. A közgyűjtemény új épületekbe költözésének 

programja természetes módon alakította 2019-ben a Társaság működését is. A választmányi és 

elnökségi üléseken, illetve az Ethnographia szerkesztőbizottsági ülésein kívül már más társasági 

nyilvános rendezvény nem volt megvalósítható a Kossuth téri épületben a csomagolási munkálatok 

miatt. Az aktuális kormányhatározatok szerint 2021 tavaszáig működik jelenlegi helyén az 

intézmény. A társasági iroda további megfelelő működtetésével, a kapcsolódó költözési feladatokkal 

kapcsolatban zajlik az előkészítő tevékenység. 

A korábbi évek gyakorlatához igazodva folyt 2019-ben a MNT honlapjának a működése, illetve az 

elektronikus hírlevelek terjesztése. A felvételüket kérő új társasági tagok száma 17 fő, amely az 

elmúlt esztendőben hasonló volt a korábbi időszakban tapasztaltakhoz. A MNT tényleges, aktív 

tagsága meghaladta 2019-ben a 300 főt. Ezen tagok mellett további közel háromszáz, 

tevékenységüket értékelve leginkább támogató tagként minősíthető személy is kapcsolódik 

szervezetünkhöz. Adatbázisunkban összesen 1.946 nyilvántartott személy szerepel. 

A 2017-ben nagylelkű támogató révén létrehozott Kádár László Mongolisztikai Kutatásért Alap 

eredményesen folytatta működését 2019-ben is. Munkáját szakértő tanácsadó testület segítette és 

megvalósultak a sikeres pályázatok is teljes összhangban az Alapító által megfogalmazott 

elvárásokkal. 

 

A főtitkári beszámoló részeként a társasági rendezvények rendkívül tömör összefoglalására nyílik 

csak lehetőség. A Társaság szakosztályainak rendezvényeiről, megvalósított programjairól a társasági 

honlap részletesen tájékoztatja az érdeklődőket. A 2019-es évben mintegy 14 saját programunk volt 

és 6 nagyobb rendezvényen szerepeltünk, vagy voltunk azok társszervezői. 

 

Rendezvények és szakosztályi élet 

 

Jelentős számú ülést, konferenciát, megemlékezést és könyvbemutatót szervezett Társaságunk a 

fővárosban és vidéken egyaránt. A szakosztályok aktivitása 2019-ben is rendkívül változatos képet 

mutatott, vezetőik mozgósító erejét és kapcsolatrendszereik jellemzőit is tükrözve. Rendezvényeink 

közül kiemelkedik a Magyar Néprajzi Társaság alakulásának 130. évfordulóján a Magyar 

Tudományos Akadémián tartott ünnepi ülése, ahol a társtudományok jeles képviselői köszöntötték 

a Társaságot. 

 



Az alábbiakban csak a legfontosabb szakosztályi tevékenységeket jelzem az összes program és 

projekt megtalálható a társasági honlapon: 

 

Az Anyagi Kultúra Szakosztály 2019-ben négy programot szervezett: 

 2019. február 27. Előadások a paprika kultúrtörténetéből és néprajzából (Kőszegi László, 

Romsics Imre, Simon András előadásai) Viski Károly Múzeum, Kalocsa 

 2019. április 9. Könyvbemutató, ELTE BTK Néprajzi Intézet könyvtára (Báti Anikó, Juhász 

Antal, Leskó-Dely Tercia kötetei) – a Városnéprajzi Szakosztállyal közös szervezésben 

 2019. november 19. Könyvbemutató (Gráfik Imre, Muskovics Andrea és Balassa M. Iván 

köteti) – a BTK Néprajztudományi Intézetével közös szervezésben a Magyar Tudomány 

Ünnepe programjába illesztve 

 2019. november 27. A 100 éve született Kresz Mária tudományos munkássága c. emlékülés 

(A Néprajzi Múzeum és a Hagyományok Háza mellett társszervezőként) 

 

Az Etnológia Szakosztály 2019-ben két lapszámbemutatót szervezett a Szimbiózis Fesztivál keretei 

között (Replika folyóirat digitális antropológia c. blokkja és Az Erdélyi Társadalom Hatalom, 

egyenlőtlenség, felelősségvállalás tematikájú lapszámának (2018/2.) a bemutatója) Mészáros Csaba 

és Nagy Zoltán Út – síneken, jégháton, ösvényeken Szibériában c. kiállítását nyitotta meg. 

 

A Film és Fényképészeti szakosztály 2019. első félévében folytatta a 2017. októberében indított, 

Kép&antropológia címmel futó előadássorozatot. A rendezvény témája az etnográfiai fotó és film, 

amit idén már ezek szélesebben vett alkalmazási területeivel, a multimédiával és a kiállítástervezéssel 

is kiegészítették. Az előadásokat a szakmai közönség mellett az érdeklődő „laikusoknak” is szánták, 

így azokra a Fuga Művészeti Központban került sor. Három rendezvényük volt: 

 Február 7.: Kurutz Márton és Borsody István: Az elveszett nagypapa című 

dokumentumfilmjének vetítése. A vetítés után a film alkotóival és szereplőivel: Bárány 

Róbert, Besenyei Zalán, Borsody István, Janovics Zoltán, Kurutz Márton beszélgetett 

Csorba Judit Dorottya. 

 Március 27.: Under construction: A Budai Rajziskola projektzáró filmvetítése. A 

filmbemutató után Danó Orsolya kurátor beszélgetett az alkotókkal. 

 Május 30.: Fejős Zoltán: Történeti terepen. Amerikai magyar fényképek, amerikai magyar 

fényképészek 1890-1940 című előadása. 

 

A Folklór Szakosztály 2019-ben egy nagy projektet valósított meg: kötetbe szerkesztette a 2018-as 

Emlékek, szövegek, történetek – Női folklór szövegek konferencia tanulmányait. A könyvbe 25 

tanulmány került bele, 400 oldalon. 

 

A Nemzetiségi Szakosztály 2019-ben rendezett programjai: 

 2019. február 5-én a Szlovén Kultúra Napja alkalmából a szombathelyi Berzsenyi Dániel 

Könyvtárban bemutattuk a Magyarországi Szlovének Néprajza 7. kötetét, amely Pripovedno 

izročilo Slovencev v Porabju (A Rába-vidéki szlovének népköltészete) címmel látott 

napvilágot. 

 2019 tavaszán megjelent, még 2018. dátummal a „Tanulmányok a magyarországi bolgár, 

görög, lengyel, örmény és ruszin nemzetiségek néprajzából” 10. kötete 220 oldalon, dr. 

Székely András Bertalan szerkesztésében. 

 Eperjessy Ernőt köszöntötték lakásában születésnapja alkalmából 2019. november 23-án. 



 A Miniszterelnökség támogatásával kiadták a Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 

34. kötete (szerk: Prof. Em. Dr. Manherz Károly), 

 

A Néprajzi Gyűjtő Szakosztály 2019-ben megtartotta a: 

 VII. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat eredményhirdető konferenciáját és kiállítását, minek 

helyszíne az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (az egykori Néprajzi Múzeum 

épülete) volt. 

 Hetedik alkalommal rendezte meg - immár hagyományossá vált - néprajzi táborát és 

továbbképzését önkéntes gyűjtői számára Balassagyarmaton 2019. július 5. és 8. között. 

 II. Tradíció Néprajzi Továbbképzés önkéntes gyűjtők számára – 2019. november-december. 

 

A Társadalomnéprajzi szakosztály 2019-ben a következő programokon vett részt: 

 Szekcióval és előadással képviselték magukat az MNT Társadalomtudományi Szakosztály 

tagjai közül többen is az Imreh István születésének 100. évfordulóján az EME és a BBE által 

szervezett emlékülésen (Kolozsvár, 2019. szeptember 12-13.), ahol megkoszorúzásra került 

Imre István síremléke a Házsongrádi temetőben. 

 Ugyancsak előadással vettek részt a Társadalomnéprajzi Szakosztály kutatói közül többen is 

Kolozsváron a „Szemléletek, módszerek, intézmények a romániai magyar 

néprajzkutatásban” a BBE által szervezett konferencián (Kolozsvár, 2019. október 18.) 

 Részt vettek a Szabó László néprajzos 80. születésnapára emlékező, a Debreceni Egyetem, 

a DAB és a szolnoki Damjanich János Múzeum által közösen szervezett konferencián 

(Szolnok, 2019. november 14.) 

 

A Magyar Néprajzi Társaság kiadványai 

 

A MNT nagy hagyományú folyóirata, az Ethnographia Viga Gyula, és munkatársai Báti Anikó és 

Juhász Katalin szerkesztésében, a MTA és az NKA támogatásával jelenik meg. A szerkesztőség és 

a szerkesztőbizottság szoros együttműködése révén a folyóirat mind a 4 száma példaszerű 

pontossággal időre megjelent a 2019-es esztendőben is. A szerkesztésben érintett kollégák 

elkötelezett és következetes munkájának eredményeként a postai terjesztés szigorú feltételeit is 

teljesítve látnak napvilágot a folyóirat számai. Messzemenően indokolt hangsúlyozni, hogy a 

szerkesztőség eredményes munkáját érdemben segítette az ELKH BTK NTI. 

2019-ben is NKA pályázati támogatással jelentek meg a Néprajzi Hírek Hála József és Máté György 

által gondosan szerkesztett számai, továbbra is közreadva a gazdag és kiterjedt szakmai tevékenység 

eredményeit. 

Székely András Bertalan sorozatszerkesztő és az egyes kötetek szerkesztőinek áldozatos 

munkájának köszönhetően a nemzetiségi sorozatok újabb három kötete is megjelent az év során: 

 2019 tavaszán megjelent, még 2018. dátummal a „Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, 

lengyel, örmény és ruszin nemzetiségek néprajzából” 10. kötete 220 oldalon. 

 Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 34. kötete (szerk: Prof. Em. Dr. Manherz Károly) 

 Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből 9. (szerk.: dr. Székely András Bertalan), 

 

MTA pályázati támogatással megjelent a Néprajzi Értekezések 8. kötete, Molnár Ágnes átdolgozott 

disszertációja Alkalmazkodó polgárosodás. Család és gazdaság Kiskanizsán a 20. században címmel, Szűcs 

Alexandra gondos szerkesztésében. A megbízható rendszerességgel gyarapodó sorozat – melynek 

sorozatszerkesztője Turai Tünde - messzemenően betölti a MNT által megfogalmazott célját, az 

értékes PhD disszertációk színvonalas publikálásával. 



 

Szintén az MTA támogatásával megjelent Frauhammer Krisztina és Pajor Katalin által szerkesztett 

Emlékek, szövegek, történetek – Női folklór szövegek című tanulmánykötet, ami az azonos című 2018-ban 

rendezett konferencia előadásait tartalmazza.  

 

A Magyar Néprajzi Társaság anyagi helyzete 

 

A MNT működésének anyagi helyzetére már röviden utaltam. A társasági működés feltételeinek 

biztosítását megítélésem szerint komoly kihívás elé állítja, hogy a számunkra elérhető pályázati 

struktúra már hosszú ideje nem működik kiszámítható és megbízható módon. A közvetlen 

döntéshozói támogatással osztott működési támogatások megszerzése a vezetőség számára speciális 

feladatokat jelent. Az év során megvalósuló szakmai program hátterét biztosító pályázatok 

adminisztratív előkészítése rendkívül idő- és energiaigényes és komoly megterhelést jelent a társasági 

és szakosztályi munkatársak számára. 

A MNT működésének anyagi alapjait a MTA, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a NKA és a 

MMA által, pályázatok révén elnyert forrásokkal biztosíthattuk az év során. További bevételeink 

tagdíjbefizetésből (211.532 Ft), kiadványaink értékesítéséből (493.614 Ft) és a szja 1%-nak 

felajánlásából (95.858 Ft) származtak. A közhasznúsági jelentés és a pénztáros beszámolója további 

pénzügyi részletekről is beszámolnak. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

A fenti, a 2019-ben elért eredményeket és a problémákat is érzékeltetni kívánó főtitkári beszámoló 

zárásaként hangsúlyosan megköszönöm mindazok segítségét, támogatását és közreműködését, 

akiknek önzetlen tevékenysége és szaktudása hozzájárult a Magyar Néprajzi Társaság törekvéseinek 

2019-es évi megvalósulásához. 

 

Tisztelt Közgyűlés! Kérem beszámolóm elfogadását! 

 

Igen / Nem / Tartózkodom 

 

 

III. napirendi pont: Közhasznúsági jelentés 

 

A MNT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2019-ES ÉVRŐL 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 

 

 

A Magyar Néprajzi Társaság 2019-ban alapszabályának megfelelően, annak célkitűzéseit 

figyelembe véve, a választmány által megtárgyalt és elfogadott program és költségvetés alapján 

működött. 

 

Működési célú támogatást a Magyar Tudományos Akadémia (1 000.000Ft) és a Magyar Művészeti 

Akadémia (500 000Ft) biztosított.  Emellett a Magyar Tudományos Akadémia (3.310.000Ft), a 

Nemzeti Kulturális Alap (4.600.000 Ft), valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

(2.300.000 Ft) által kiírt pályázatokon elnyert támogatások növelték a bevételt. (A pályázatok 



révén elnyert anyagi forrás az előző évhez képest jelentős növekményt jelent.) Bevételeinket 

tovább gyarapították a befizetett tagdíjak (211.532 Ft), továbbá a kiadványértékesítésből befolyt 

összeg (493 614 Ft). 

 

Szervezetünk a tárgyidőszakban 2 fő munkavállalót foglalkoztatott, valamint megbízási 

szerződéssel többen is végeztek tevékenységet Társaságunknál. A részükre kifizetett bérköltség 

4.624.745 Ft, illetve az azok után megfizetett adók és járulékok összege 668 892 Ft volt. Az iroda 

munkáját 10 önkéntes segítette. 

 

A Társaság folyószámláján a 2019.12.28-i banki kivonat szerint: 32.638.569 Ft, házi pénztárában 

a 2019. 12.31-i jelentést követően 83.495 található. 

 

A Társaság 2019-ben is folytatta néprajzi tematikájú rendezvények szervezését, különösen a 

szakosztályi programok tekintetében, valamint kiadványainak megjelentetését: az Ethnographia 

és a Néprajzi Hírek soron következő számai kiadásra kerültek. A Néprajzi Értekezések sorozata 

is új kötettel gyarapodott. 

 

Összességében megállapítható, hogy Társaságunk a létesítő okiratában meghatározott közhasznú 

tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el. 

 

A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége 

helyzetéről megbízható és valós képet mutat. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

Kérem a beszámoló elfogadását! 

 

Dr. Vass Erika sk. 

Pénztáros 

 

Igen / Nem / Tartózkodom 

 

 

 

IV. A Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság jelentése 

 

 

A Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság jelentése 

a Magyar Néprajzi Társaság 132. Közgyűlésének 

 

 

Alulírottak, mint a Magyar Néprajzi Társaság 132. Közgyűlése által kiküldött számvizsgálók és 

ellenőrök jelentjük, hogy a Magyar Néprajzi Társaság számviteli nyilvántartását és közhasznúsági 

jelentését megvizsgáltuk, s miután rendben találtuk, javasoljuk, hogy a pénztárosnak lelkiismeretes 

munkájáért szavazzon köszönetet a közgyűlés, és a szokásos fenntartással adja meg a felmentvényt. 

 

Budapest, 2020. június 08. 

 

 



 

SZILÁGYI ZSOLT sk.  KATONA EDIT sk..  KEREZSI ÁGNES sk. 

számvizsgáló      számvizsgáló         számvizsgáló 

 

Igen / Nem / Tartózkodom. 

 

V. Napirendi pont: Elnöki zárszó 

 

Tisztelt Közgyűlés, kedves Tagtársak! 

 

A Magyar Néprajzi Társaság 2020-as, 132. közgyűlése különleges feltételek mellett online módon 

lebonyolított közgyűlése a leadott szavazatok összeszámlálása után eredményesnek nyilvánítható. 

További terveink kialakításához és a következő éves munkánk sikeréhez a rendkívüli állapot 

mielőbbi megszűnése kívántatik, hogy a Társaság választmánya és a szakosztályok vezetői 

kialakíthassák közös programunkat. Kívánok Mindannyiunknak jó egészséget, felszabadult 

jókedvet, lendületet – vállalt munkafeladataink sikeres teljesítéséhez. 

 

A Társaság 132. közgyűlését ezennel bezárom. 

 

 


