MAGYAR VIDÉKI MÚZEUMOK SZÖVETSÉGE
6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1.
mvmsz.info

Telefonszám: +36-30-63-00-574
E-mail: mvmsztitkarsag@gmail.com

Tisztelt Kollégák!
Az elnökség 2/2018. (03.06.) EH. határozatával az MVMSZ 2018. évi rendes közgyűlésének
megtartását határozta el, melyet 2018. május 23-án 13 órai kezdettel tartunk az Esterházy-palota
(9021 Győr, Király utca 17.) első emeleti dísztermében.
Határozatképtelenség esetén tartandó megismételt közgyűlés időpontja 13 30 óra. A megismételt
közgyűlés változatlan helyszínen és változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra és a megjelent
tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
A közgyűlés napirendi pontjai a következők:
1. Tájékoztató az elnök lemondásáról és új elnök választásáról
Előadó: Kaján Imre leköszönő elnök
2. Beszámoló a szövetség 2017. évének szakmai tevékenységéről
Előadó: Kaján Imre leköszönő elnök és Dr. Végh Katalin titkár
3. Pénzügyi beszámoló a 2017. évről
Előadó: Kaján Imre leköszönő elnök és Dr. Végh Katalin titkár
4. Az MVMSZ Felügyelő Bizottságának beszámolója
Előadó: Dr. Ábrahám Levente FB elnök
5. Az MVMSZ 2018. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása
Előadó: Dr. Rosta Szabolcs elnök és Dr. Végh Katalin titkár
6. Döntés új tagok felvételéről: Csíki Székely Múzeum, Tarisznyás Márton Múzeum,
Székely Nemzeti Múzeum, Haáz Rezső Múzeum
Előadó: Dr. Rosta Szabolcs elnök
7. Elnökségi tagság megszűnésének megállapítása
Előadó: Dr. Rosta Szabolcs elnök
8. Új elnökségi tag választása
Előadó: Dr. Rosta Szabolcs elnök
9. Tag delegálása az Ásatási Bizottságba
Előadó: Dr. Rosta Szabolcs elnök
10. Tájékoztatók
Tájékoztató az eddig különböző bizottságokba delegált tagok munkájáról
Előadó: Dr. Végh Katalin
A Seuso-kiállítás tapasztalatai
Előadók: Az érintett múzeumok képviselői
Tájékoztató a régészeti feladatellátást érintő kérdésekről
Előadó: Dr. Rosta Szabolcs elnök
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11. Egyebek
Új rendszer (ismét) a megelőző feltárás világában
(Egy együttműködés lehetősége)
Előadó: Dr. Pusztai Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum)
Bemutatkoznak új tagjaink
Előadó: érintett múzeumigazgatók
Az 2. ponthoz a szakmai beszámolót, a 3. és 5. napi rendi pontokhoz a 2017. évi pénzügyi beszámolót
és szöveges mellékletét, valamint a 2018. évi költségvetés tervezetét következő levelünkben
hamarosan küldjük.
Az új elnökségi tag megválasztása az Alapszabály IV. 6. 6.3. pontja alapján a Közgyűlés hatáskörébe
tartozik. Elnökségi tag választásához az mvmsztitkarsag@gmail.com címen, de legkésőbb a
közgyűlésen lehet jelöltet javasolni. A Közgyűlés az elnökségi tag megválasztásról az Alapszabály IV.
8. pontja szerint hoz határozatot: az egyesület a döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt
szavazással hozza, kivéve, ha az Alapszabály eltérően rendelkezik. Név szerinti szavazásról a
megjelentek 3/4-es többségének határozatával dönt a közgyűlés. Bármely kérdésben, ha a megjelentek
1/4-e kéri, titkos szavazást kell elrendelni.
Az Ásatási Bizottságba szintén tagot kell delegálnunk. A szavazás a fentiek szerint zajlik. A
delegáláshoz az mvmsztitkarsag@gmail.com címen, de legkésőbb a közgyűlésen lehet jelöltet
javasolni.
Tisztelettel várjuk Igazgató Urat/Asszonyt, az igazgatóhelyetteseket, a gazdasági vezetőket.
Amennyiben nem tud részt venni a Közgyűlésen, kérjük, hogy a határozatképesség érdekében
feltétlenül küldjön meghatalmazott kollégát.
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Programtervezet
2018. május 23.
10.00-13.00
12.00-13.00

Csomagok lepakolása és bejelentkezés a szálláson. Hotel Capitulum (Győr,
Király u. 3/b, http://capitulum.hu/)
Regisztráció és büféebéd az Esterházy-palotában. (Győr, Király u. 17.)

13.00 Közgyűlés
Köszöntőt mond:
Dr. Rosta Szabolcs, az MVMSZ elnöke
Győr MJV képviselője
Grászli Bernadett, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója
17.00 Program a közgyűlés időtartamától függően a házigazda múzeum szervezésében.
Tárlatvezetés kis interaktivitással a Kályhamúzeumban vagy az Andrássy Ilona
kiállításban.
19.00 Vacsora a Szalai Vendéglőben (Győr, Kisfaludy u. 34.
https://www.szalaivendeglo.hu/).
20.00 „Bárzene 2” hetente megrendezésre kerülő program a Rómer-házban a Rómer Flóris
Múzeum szervezésében. Győri Filharmónikus Zenekar fiatal zenészeiből álló zenekar
fellépése, körasztalos bárhangulattal. Italkínálás a házigazda múzeum felajánlásában.
2018. május 24.
09 óráig

Kijelentkezés és reggeli a szálloda éttermében.

09.00-11.00

Az MVMSZ tagintézmények beszámolója előző évi munkájukról, sikereikről,
nehézségeikről

11.00-12.00

Szakmai és városnéző programok a házigazda múzeum szervezésében (igény
szerint múzeumi
kreatív műhely a Kályhamúzeumban, Püspökvár,
Bencéstemplom és rendház megtekintése.)

12.00 Ebéd a Pálffy Étteremben (Győr, Jedlik Ányos u. 19.).
Költségek
Az étkezést a résztvevőknek az MVMSZ fizeti, a szállás és italfogyasztás egyénileg fizetendő.
A szállásköltség a házigazda múzeum közbenjárásának köszönhetően kedvezményesen 9000 és 11000
Ft/kétágyas szoba.
A parkolást a Dunakapu téri mélygarázsban -szintén a múzeum közbenjárására- a győri önkormányzat
ingyenesen biztosítja.
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Jelentkezés
Kérem, hogy a részvételi szándékról Kemecsi Zsuzsának a kemecsi@kkjm.hu email címre
szíveskedjenek visszajelzést küldeni (70/770-8824). Kérdés esetén Dr. Végh Katalin titkár asszony
(30/630-0574, mvmsztitkarsag@gmail.com) áll rendelkezésre.
A jelentkező neve: ……………………………………………
munkahelye (címmel): ………………………………..
e-mail címe: …………………………………………………..
telefon száma: ………………………………………………..
beosztás, munkakör:…………………………………………
Étkezés és szállásigény (igen esetén kérjük beikszelni a megfelelő rubrikákat):
Kivel szeretne egy szobába kerülni?

05.23. büféebéd

…………………………………
1. menü
Camamberttel töltött
csirkemell rántva
Pácolt szűzérmék piros
ribizlivel
Vegyes köret
Zöld saláta
Somlói galuska rumos
meggyel
Választott ital
05.23. vacsora

2. menü
Ropogós kacsacomb
Füstölt csülökkel töltött
karajrolád
Parázsburgonya
Vegyes saláta
Somlói galuska rumos
meggyel
Választott ital
Vegetáriánus menü

05.23. szállás
05.24. ebéd
Parkolást igényel-e a
mélygarázsban?
Személyautóval vagy
kisbusszal parkol?

Kecskemét, 2018. április 5.

Minden tag részvételére számítok, üdvözlettel:
Dr. Rosta Szabolcs
MVMSZ elnök

