CentrArt Közgyűlés, 2016. november 30. (18.15-20.15)
Helyszín: Dragon Zoltán lakása (Budapest IX., Üllői út 55.)
Jelenlévők: Tóth Áron, Kelecsényi Kristóf Zoltán, Sebestyén Ágnes, Székely Miklós, Dragon
Zoltán, Mecsi Beatrix, Mezei Emese, Schmidt Péter, Szerdahelyi Márk, F. Dóczi Erika (10 fő
a 16 fős tagságból)
Jegyzőkönyvvezető: Schmidt Péter
Levezető elnök: Székely Miklós
Jegyzőkönyv hitelesítői: Mezei Emese, Sebestyén Ágnes
Szavazatszámláló: Tóth Áron
1. időpont: 18:15. Az elnök megállapítja, hogy a 18 órára összehívott közgyűlés a
megjelentek elégtelen száma miatt (3 fő) határozatképtelen (Alapszabály szerint: 50% + 1 fő).
2. időpont: A megismétel közgyűlés időpontjában (18.15) 10 fő jelenlétében már
határozatképes a közgyűlés, ezért azt megnyitja.
Sz.M.: Napirendi pontok ismertetése.
1. Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása
2. egyéb
Sz. M.
2016. december közepén lejár az elnökség mandátuma és az elnöké. Mai téma: az átadást
megbeszélni.
Tóth Áron (T.Á.): Cél a fiatalítás.
Sz.M.: ismerteni a CentrArt futó projektjeit:
1. Örökségfigyelő
2. CentrArt ösztöndíj: idén 51.000 forint 1% felajánlás (kiírás maximum 1 óra munka)
3. Fiatal Művészettörténészek Konferenciája: négyévente vesszük mi át. Jövőre lesz és mi
szerveznénk. Eddig váltott helyszíneken volt. SZ.M. ajánlja: legyen Egerben (N. Kiss Timi,
Lipp Mónika)
4. Opus Mixtum 2015-16. évi évkönyvét Tóth Áronnal ő (Sz.M.) szerkeszti. Ez egy „best of”
válogatása az Örökségfigyelőnek.
Sz. M. Kristóffal beszéltünk telefonon, örülnénk, ha ő venné át az elnöki tisztet.

Kelecsényi Kristóf (K.K.): Megtisztelte a felkérés. Lát ebben a maga részéről potenciált és
ambíciót. Aggálya, hogy most 5-6-7 projektje fut. A feladatok ütköznek és ez a minőség
rovására mehet. Semmiképp sem szeretné, hogy félgőzzel vágjon bele.
Elképzelései, ötletei vannak. Tudja, hogy kikkel lehet együtt dolgozni. Nem one-man-show.
Kicsit attól tart, hogy az utóbbi két évben nem sok minden történt, ezért nem látta, hogy
hogyan működik és ezért nincsen tapasztalata. Az elképzeléseit majd előadja.
T.Á.: Mi abszolút nulláról kezdtünk.
Sz.M.: Opus Mixtum: állandó grafikusunk, Sallai Nóra csinálja. Magától tudja, mit kell
csinálni.
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Pénzügyi, könyvelési részt évente megcsinálja a könyvelő.
Sebestyén Ági (S.Á.): szívesen vállal részt az elnökségben.
Mezei Emese (M.E.): Nagy örömmel vesz részt a munkában, fontosnak tartja ezt az
egyesületet. Legyen folyamatos fórum, és annak legjobb helye egy konferencia. Szervezésben
van némi tapasztalata, talán a pályázatoknál a legkevésbé. A jövőbeli elnököt mindenben
támogatja. A MÉTÁ-t újra kellene éleszteni. Évi hat előadást megszervezni nem lehetetlen.
T.Á.: Az elmúlt 10 évben voltak változtatások. Volt, ami nem működött és azért módosítottuk
az irányt. MÉTA: a végére nem volt közönség.
Mecsi Bea: Talán a helyszín miatt? Goethe Intézet, Coffeinn Kávézó → Baj, hogy
fogyasztáson alapuló helyiség. K.K.: Nem ebben lehetett a távolmaradás kulcsa).
K.K.: A CentrArt-nak kettős szerepe lehet: A szakma belső diskurzusát segítené & kifelé
kommunikálna (=Örökségfigyelő). A fiatalítás nem valósult meg. Nem éreztétek annyira
organikusnak az egyesületet. Élénkebb kapcsolat kellene a képzésekkel – kérdés, hogyan lehet
őket elérni. Megmutatni: ebben a szakmában van jövő & milyen. Beavatni őket a
folyamatokba. Milyen pályák vannak → ezt megmutatni. 30-40 év körüli szakembereket
meghívni. Kirándulásokra építve frissen elvégzett műemlékvédelmi helyreállításokat
megnézni és szakvezetéseket meghallgatni. Ez alkalom lehet arra, hogy embereket
bevonzzunk. Mágnes: pénzkereseti lehetőség. Tagoknak az ilyen utakat olcsóbbá tenni.
Azt szeretné, hogy a szakmában forró témába vágjunk. Erre jó felületeink vannak. Valamilyen
módon a Rozsnyai Józsival való együttműködést elősegíteni. A rendszeresség szerinte is
fontos – hogy ne tűnjön el az egyesület. Kimozdítani az egyesületet az apátiából.
Minden téren visszaszorul a diskurzus, az emberek félnek beszélni. Történeti
rekonstrukciókról volt nemrég MTA konferencia = vállon veregetés volt. K.K. örülne egy
intenzívebb diskurzusnak.
Sz.M.: Teljesen jó program! (amit K.K. vázolt) A jelentkezők számára esetleg akadály a
tagdíj lehet. Könyvelőt fizetünk. Tárhely: ez évi max. 10.000 Ft (eddig 35.000 Ft). 4.000 Ft-os
tagdíj jelenleg elég magas.
M.E.: Tagsággal kedvezményes belépők?
Dragon Zoli (D.Z.): Legyenek profitorientált szakmai utak (2 napos) → Piaci rést megtalálni.
(Rozsnyai Józsi-féle várostörténeti vezetések…) Nem a taglétszámot duzzasztani, akik
tagdíjat fizetnek. Vágya, hogy szellemi műhely legyen. Kb. 6 év múlva lesz majd
valószínűleg igény szakmai szervezetekre, amelyek megmutatják, hogy mely a helyes út.
T.Á.: Be kell vonzani új embereket. Kemény szakmai műhely: de kit érdekel (a
társadalomban)? A politikustársadalmat pedig végképp nem érdekli az egész.
Sz.M.: Ki lenne a tudományos titkár? Feladata: mindent megbeszél az elnökkel. A szűken vett
operatív vezetése az egyesületnek. → Mezei Emese. (Sz.M. a helyszínen felhívta Baldavári
Esztert, hogy szeretne-e elnökségi tag lenni? B.E. az elnökségi tagságot vállalja!). 4 elnökségi
tag lenne.
A beszélgetés lezárultát követően a közgyűlés Kelecsényi Kristófot jelöli elnöknek, Mezei
Emesét tudományos titkárnak, Sebestyén Ágnest és Baldavári Esztert elnökségi tagoknak.
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Sz. M. Titkos szavazásra (igen/nem) bocsátja a kérdést a fenti összetételű elnökségről. A
kiosztott szavazólapokat Sz. M. összegyűjti és T. Á. megszámolja, majd kihirdeti az
eredményt
20:00 – Tóth Áron bejelenti a szavazás eredményét: 9 igen, 1 tartózkodás.
20:05 – Schmidt Péter: a szavazás ellenőrizve és szabályos. A levezető elnök jelenti, hogy a
szavazás szabályos és eredményes volt, 2016. december 12-től a CentrArt Egyesület elnöke
Kelecsényi Kristóf, Titkára: Mezei Emese, elnökség további tagjai (egyelőre) Sebestyén
Ágnes és Baldavári Eszter.
20.10. 2. napirendi pont: Az egyesület székhelyének megváltoztatása.
Sz. M. Előterjeszti, hogy az egyesület székhelye az elnök lakcíme legyen: 1071 Budapest,
Damjanich utca 31/A., IV. emelet, 15. ajtó.
K. K. Egyetért a javaslattal és hozzájárulását adja.
Sz.M. Felterjeszti nyílt szavazásra a kérdést. A jelenlévők 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadták az előterjesztést.
20:15 – Székely Miklós levezető elnök berekeszti az ülést.

Levezető elnök: Székely Miklós

Jegyzőkönyvvezető: Schmidt Péter

Jegyzőkönyv hitelesítők: Mezei Emese

Sebestyén Ágnes

Szavazatszámláló: Tóth Áron
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