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JEGYZŐKÖNYV
CENTRART EGYESÜLET
2010. ÉVI 2. KÖZGYŰLÉS
2010. 12. 10.

HELYSZÍN: 1023 Budapest, Mecset u. 8. III./1.
IDŐPONT: 18:00
A tagság 50% +1 fő távolléte miatt a közgyűlés nem szavazatképes.
A megismételt közgyűlést 18:30.
18:45-kor Székely Miklós elnök köszönti a Közgyűlés résztvevőit.
Jelen van: 9 fő (Dóczi Erika, Mecsi Beatrix, Nemesné Kis Tímea, Schmidt Péter, Süle Ágnes
Katalin, Szerdahelyi Márk, Székely Miklós, Tóth Áron, Tüskés Anna).
A Közgyűlés egyhangúlag megválasztja Székely Miklóst levezető elnöknek.
A
Közgyűlés
egyhangúlag
megszavazza
Tóth
Áron
tudományos
titkárt
jegyzőkönyvvezetőnek.
A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza Dóczi Erikát szavazatszámlálónak, valamint Schmidt
Pétert és Szerdahelyi Márkot a számlálás ellenőrzőinek és a jegyzőkönyv hitelesítőinek.
Székely Miklós ismertette a napirendi pontokat:
1) A Várallyay Réka féle táborok tapasztalatai, a pénzügyi elszámolás és a Réka
beszámolójának elfogadása,
2) Az elkövetkező két és prioritásainak meghatározása és az elnökség feladatainak rögzítése
3) Az elnökség és az elnök megválasztása
4) Egyéb
1. NAPIRENDI PONT:
Várallyay Réka távoléltében a táborok másik felelőse, Nemesné Kis Tímea tartotta meg a
beszámolót a 2010. nyarán Várallyay Réka vezetésével tartott erdélyi települési értékfelmérő
táborról.
Immár hagyománnyá vált, hogy erdélyi és felvidéki települések épített örökségének felmérésében
budapesti és kolozsvári egyetemi hallgatók – művészettörténészek és építészek – is részt vesznek.
A diákok életre szóló élményekkel és pótolhatatlan gyakorlati tapasztalattal gazdagodnak a
terepmunka során, az elkészült felmérési adatbázis hozzájárul a határon túli kulturális örökség
megismeréséhez és dokumentálásához, majd beépül a településrendezési tervbe.
Idén a felméréseket a CentrArt Egyesület szervezte, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Határon
Túli Emlékek Osztálya és a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület
koordinálta.
A művészettörténész hallgatók idén két helyszínen, a háromszéki Uzon községben (Uzon,
Sepsimagyarós és Lisznyó falvakban) és a Nógrád megyei Fülek környékén (Bénán és
Fülekpüspökiben) csoportokra osztva járták be a falvakat, lefotózták és dokumentálták az értékes
épületeket, lakóikat a ház történetéről kérdezték – majd rögzítettek minden információt az
adatlapokon és a térképen. Az adatok összesítése digitális adatbázisban történt. Az uzon községi

1

CentrArt Egyesület, 2010. évi 2. közgyűlési jegyzőkönyv
www.centrart.hu
centrart@gmail.com

táborban felmért épületek fotóiból, adataiból 2010 decemberében kiállítás készült, melyet
elsőként az uzoni községházán mutattunk be.
Az építészhallgatók idén Bikfalván és Csernátonban a legfontosabb és legveszélyeztetettebb
udvarházak és a kisnemesi élethez hozzátartozó zsellérházak építészeti felmérését folytatták az
egy hét alatt. A csernátoni felmért kúriák rajz- és fotódokumentációja, az épületek szakszerű
leírása valamint az építészhallgatók élménybeszámolója a Csernátoni füzetek 53., 54. és 55.
számában megjelent.
A terepmunka mellett esténként a térség néprajzi és művészettörténeti értékeiről szóló előadások
és szakmai kirándulás gazdagította a programot.
Az értékfelmérő táborokat a Nemzeti Kulturális Alap és az ELTE Rektori Hivatala támogatta.
Az erdélyi táborokat Várallyay Réka, a füleki felmérést Nagy Anita művészettörténész vezette.
Ezúton is megköszönjük az NKA Műemléki és Régészeti Szakkollégiumának megtisztelő
támogatását, mellyel lehetővé tették, hogy az idén is folytatódhassanak a határon túli
értékfelmérések.
Háromszéki udvarházak és a hozzájuk tartozó gazdasági épületek, zsellérházak
építészeti felmérése (Kovászna megye) Románia
2010. június 27 - július 4.
Résztvevők:
 8 fő építészhallgató a BMGE Építészettörténeti Tanszékéről
A program vezetője: Várallyay Réka művészetörténész (KÖH) és Haszmann Orsolya
néprajzkutató (Csernátoni Haszmann Pál Egyesület)
Program: Építészeti felmérés
Utazás: Vonattal
Szállás és étkezés: Bikfalván majd Csernátonban
Háromszék (Kovászna megye) Románia
Uzon községbeli települések (Uzon, Lisznyó és Sepsimagyarós) értékleltárának
elkészítése, Bikfalva tájépítészeti felmérése
2010. július 12-18.
Résztvevők:



17 fő művészettörténész hallgató:
4 fő tájépítész/hallgató:

A program vezetője: Várallyay Réka művészettörténész (KÖH) és Herczeg Ágnes tájépítész
(Pagony Tájépítész Iroda)
Program: Települési értékleltár készítése az épített és természeti értékekről, az adatok internetes
adatbázisban való rögzítése
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Utazás: Vonattal
Szállás és étkezés: Bikfalván
Fülek környéki települések (Nógrád vármegye) Szlovákia
Béna és Fülekpüspöki értékfelmérése
2009. augusztus 8-14.
Résztvevők:
 7 fő művészettörténész hallgató az ELTE BTK és a PPTE Művészettörténeti Intézet
diákjai közül
A program vezetője: Nagy Anita művészettörténész
Program: Települési értékleltár készítése az épített értékekről, az adatok internetes adatbázisban
való rögzítése
Utazás: Vonattal, helyi járattal
Szállás és étkezés: Füleken
A Közgyűlés a települési értékfelmérő táborról a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
2. NAPIRENDI PONT:
A 2011. és 2012. évre az új Elnökség tagjainak a megválasztása.
19:20-kor Rozsnyai József elnökségi tag megérkezett. A Közgyűlés szavazati joggal rendelkező résztvevőinek
létszáma így 10 főre bővült.
19:35-kor Prajda Katalin – aki nem tagja az Egyesületnek – megérkezett.

Nemesné Kis Tímea:
választotta.
Schmidt Péter:
választotta.
Süle Ágnes Katalin:
választotta.
Szerdahelyi Márk:
választotta.
Tüskés Anna:
választotta.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elnökségi tagnak
A Közgyűlés 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elnökségi tagnak
A Közgyűlés 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elnökségi tagnak
A Közgyűlés 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elnökségi tagnak
A Közgyűlés 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elnökségi tagnak

3. NAPIRENDI PONT:
Az Egyesület elnökének megválasztása a 2011. és 2012. évre.
Nemesné Kis Tímea ajánlására az Egyesület elnöki tisztére a jelölt Székely Miklós. A
Közgyűlés a jelölést elfogadta.
A Közgyűlés Székely Miklóst 9 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében az Egyesület
elnökévé választotta.
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4. NAPIRENDI PONT:
Az Egyesület tudományos titkárának megválasztása a 2011. és 2012. évre.
Székely Miklós ajánlására az Egyesület tudományos titkári tisztére a jelölt Tóth Áron. A
Közgyűlés a jelölést elfogadta.
A Közgyűlés Tóth Áront 9 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében az Egyesület tudományos
titkárává választotta.
5. NAPIRENDI PONT:
A 2011-2012. évi elnökségi feladatok szétosztása. A feladatok szétosztását a Közgyűlés
egyhangúlag elfogadta.
Az elnökség feladatai:
Örökségvédelmi műhely vezetése:
Budapesti séták angol és német nyelven:
Konferenciák szervezése:
Honlap karbantartása:
Múzeumi műhely vezetése, Eötvös Collegiumi előadások szervezése:
Közösségi programok szervezése és építészeti műhely vezetése:
Angol nyelvű kiadvány szerkesztése és szabadegyetem szervezése:

Nemesné Kis Tímea
Schmidt Péter
Süle Ágnes Katalin
Szerdahelyi Márk
Székely Miklós
Tóth Áron
Tüskés Anna

6. NAPIRENDI PONT:
Az Egyesület Alapszabálya a 2.§ (1)-ban található bevezető szövegének módosítására Székely
Miklós elnök javaslatot tett.
A megváltoztatandó szövegrész:
„2.§
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége
(1) Az Egyesület céljai:
A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Egyesület (továbbiakban: Egyesület) célja
olyan szabad fórum és független szakmai műhely létrehozása művészetelméleti
szakemberek – művészettörténészek, muzeológusok, kurátorok és művészeti írók
számára – ahol a tagok nyílt és érdekmentes diskurzust folytathatnak szakmájuk aktuális
helyzetéről és kérdéseiről, valamint az egyesület szellemiségével összhangban működő
tudományos műhely hoznak létre. […]”
Az előbbi szövegrészt a Közgyűlés az alábbi szövegre változtatta meg:
„2.§
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége
(1) Az Egyesület céljai:
A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Egyesület (továbbiakban: Egyesület) célja
hogy szabad és független szakmai műhelyt biztosítson művészettel foglalkozó
szakemberek – elsősorban művészettörténészek, muzeológusok, kurátorok és művészeti
írók – számára, ahol a tagok nyílt és érdekmentes diskurzust folytathatnak szakmájuk
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aktuális helyzetéről és kérdéseiről, valamint az egyesület szellemiségével összhangban
működő tudományos műhely hoznak létre. […]”
A Közgyűlés a változtatást 10 igen szavazattal elfogadta.
20:00-kor Nemesné Kis Tímea távozott a Közgyűlés helyszínéről.
A Közgyűlés szavazati joggal rendelkező résztvevőinek létszáma így 9 főre csökkent.

7. NAPIRENDI PONT:
A 2011. évi tagdíj összegének meghatározása.
a) Elnökségi javaslat: a tagdíj emelkedjék 4.000,-Ft marad.
b) A GYES-en és GYED-en lévő tagok továbbra is mentesülnek a tagdíjfizetés alól.
A Közgyűlés a 7. napirendi pont a és b pontjait egyhangúlag elfogadta.
Székely Miklós a Közgyűlést 20:10-kor berekeszti.
Budapest, 2010. december 10.

Székely Miklós
elnök

Tóth Áron
tudományos titkár

Schmidt Péter
hitelesítő

Szerdahelyi Márk
hitelesítő
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