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Tisztelt Tagtársunk! 
 

A Magyar Néprajzi Társaság 2009. május 27-én tartja tisztújító közgyőlését. Társaság 
alapszabályának 12 §-a (4) bekezdése szerint a Jelölı- és Választási Bizottságnak az írásba 
foglalt személyi javaslatait a tisztújító közgyőlés elıtt 6 héttel be kell nyújtania a 
Választmánynak, hogy az kialakíthassa a közgyőlés elé terjesztendı jelöltlistát. 

A Társaság választmánya által felkért Jelölı- és Választási Bizottság (Landgraf Ildikó, 
Kocsis Gyula, Szulovszky János) szeretné a tagtársak minél szélesebb körei véleményét 
kikérni. Mivel személyes megkeresésekkel csak keveseket tudunk elérni, ezúton kívánunk 
Önnek is lehetıséget biztosítani, hogy élhessen javaslat-tételi jogával.  

Az Alapszabály 9.§-a (1) bekezdése szerint a Társaság minden rendes tagja választható 
a Társaság bármely tisztségére. Szükséges felhívnunk arra a figyelmet, hogy a 9.§. (2) 
bekezdése értelmében a Társaság tiszteleti tagjai társasági tisztségviselıt nem választhatnak, 
és tisztségre sem választhatóak. Éppen ezért a tiszteleti tagok jelölését nem fogadhatjuk el. A 
Magyar Néprajzi Társaság honlapján 2008. évvel bezárólag megtekinthetı a kitüntetettek 
névsora: http://www.neprajzitarsasag.hu/doc/mnt_kituntetettek_aktualis_2008.pdf. (E 
jegyzéket levelünkhöz csatoltan is mellékeljük.) A Választmány 2009. február 26-i ülésén 
további három kutató: Deáky Zita, Körmendi Géza és Olsvay Imre munkásságát ismerte el 
belföldi tiszteleti tagsággal.  

A néprajz hazai kiváló mővelıi közül választott tiszteleti tagok állandó tanácskozási 
jogú meghívottjai a Választmány üléseinek (vö. 7.§. (1) a.) bek. és 11/B.§. (7) bek.).  

Levelünkhöz mellékelünk egy jelölılistát a társasági tisztségek felsorolásával. Van mód 
a többes jelölésre is. 

A társasági tisztségviselıkre vonatkozó javaslatokat – akár a mellékelt jelölılista 
kitöltésével, akár bármilyen írásos formában – 2009. április 14-én délelıtt 10 óráig várjuk a 
következı címekre: drótposta: szulovszky@tti.hu. Levélcím: Szulovszky János, MTA 
Történettudományi Intézete, 1014 Budapest, Úri u. 53. 

Végezetül emlékeztetni szeretnénk arra, hogy aki még nem rendezte éves tagdíját, az 
Alapszabály 9.§. (3) bekezdése értelmében szíveskedjen ezt pótolni. 

Budapest, 2009. március 31. 
 

Szulovszky János s.k. 

a Jelölı- és Választási Bizottság elnöke 
 
 
 
 
A Magyar Néprajzi Társaság Tájkutató Díj Alapítványának kuratóriuma lemondott. A Magyar 
Néprajzi Társaság vezetése az új kuratórium személyi összetételére (elnök, titkár és három 
tag) is várja a tagság javaslatait. Ezeket akár a Társaság címére, akár a tisztújítás kapcsán 
megadott fenti címre is elküldhetik. 
 


