Szakmai beszámoló
a Magyar Vidéki Múzeumok 2015. évi működéséről
1.(Basics Beatrix a régi vezetés nevében írt a honlapra az elnökváltás után: Összefoglaló a
magyar vidéki múzeumok szövetsége működéséről 2012 – 2015)
http://mvmsz.info/oldal/hirek/
2.MVMSZ tisztújító közgyűlés, 2015. szeptember 28.
 Elnök: Kaján Imre (Zalaegerszeg)
 Alelnökök: Rosta Szabolcs (Kecskemét), Dr. Pusztai Tamás (Miskolc)
 Elnökségi tagok: Dr. Horváth László (Szolnok), Dr. Cservenyák László (Mátészalka),
titkár: Dr. Végh Katalin (Kecskemét)
 Felügyelőbizottság: Dr. Ábrahám Levente (Kaposvár), Dr. Székely Zoltán (Győr), Dr.
Nagy Molnár Miklós (Karcag)
3.Együttes ülések a négy országos szervezet elnökségével
 2015. november és 2016. január
 8 fős „Operatív testület” létrehozása a mindenkori elnökök és titkárok
részvételével
 Témák:
ingyenes belépés a múzeumokba,
NKA delegálás,
életpálya modell
4.Múzeumigazgatói pályázatokban bizottsági részvétel (ennek egy része átnyúlik 2016-ra)
 Kecskeméti Katona József Múzeum – Rosta Szabolcs – Kaján Imre bíráló
 Kiskun Múzeum – Mészáros Márta – Végh Katalin bíráló
 Janus Pannonius Múzeum – Csornai Boldizsár – Ábrahám Levente bíráló
 Móra Ferenc Múzeum – Fogas Ottó– Rosta Szabolcs bíráló
 Orosháza – Rózsa Zoltán – Rosta Szabolcs bíráló
 Szent István Király Múzeum – Kulcsár Mihály- Kaján Imre bíráló
5.Jogszabályok véleményezése
 2015. okt. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
 2015. dec. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési
infrastruktúra-beruházáshoz kapcsolódó értesítés és miniszteri döntés
szabályairól szóló …… /2015. MvM rendelet-tervezetről
6.Bizottsági részvételek (ennek egy része átnyúlik 2016-ra)
 Részvétel a Megyei Jogú Városok Szövetsége Konferencián - Kaján Imre
 Év Múzeuma pályázat - Végh Katalin
 Életpálya modell - Nagy Molnár Miklós
 Múzeumok Éjszakája Nívó díj bírálat - visszautasítva
 NKA – nem sikerült a tag delegálás
7.”Zsidó kéziratok” c. kiállítás vándoroltatása megszervezése

8.Bírósági változásbejegyzési kérelem
 2015. november 23. változásbejegyzés iránti kérelem a Törvényszéknek
mellékeltekkel: közgyűlési jegyzőkönyv (2015. 05. 21.), közgyűlési jegyzőkönyv
(2015. 09. 28.), jelenléti ív (2015. 05. 21.), jelenléti ív (2015. 09. 28.), az elfogadó
nyilatkozatok, összesen 9 db.
 2015. dec. 1. hiánypótlásra felszólító végzés, a lemondó nyilatkozatokat is
mellékeljük.
 2015. december 21. beszereztük s megküldtük a korábbi vezető tisztségviselők
lemondó nyilatkozatát, kivéve Kálnoky-Gyöngyössi Mártonét.
 2016. A bíróság elutasította kérelmünket. Kálnoky megkeresése eredménytelen.
 2016. február 26. Második változásbejegyzési kérelem megküldése a Tszéknek. A
lemondott elnök többszöri megkeresésünk (postai és e-mail-es megkeresések
történtek) nem adta át lemondó nyilatkozatát, azt csatolni továbbra sem volt
módunkban. De csatoltuk a megválasztott elnöknek küldött megkereső levelet, két
postai tértivevényt és egy e-mailes megkeresés nyomtatott változatát.
 2016. április 7. bírósági végzés az új elnök bejegyzéséről, a régi törléséről.
9. Szerződések megszűnése, 2015
A még hatályos szerződéseket a volt elnökség megszüntette ill. a Szövetség elnöki
tisztségének megszűnésével megszűntek. A szentendrei ügyintézőkkel kötött
szerződések kapcsán levelet írtunk novemberben, a megbízási díjakat december 31-ig
számfejtette a Ferenczy Múzeum. Az utolsó negyedév díja és egy PR-marketing
megbízás utolsó havi összege terhelte így az MVMSZ költségvetését.
10.Átadás-átvétel
 2015. október 9., Ferenczy Múzeum:
alapdokumentumok (beszámolók, költségvetések, mérlegek, költségvetések,
alapszabály, aláírási címpéldány, statisztikai jelentések, MVMSZ
működés,
közgyűlések anyaga, elnökségi ülések jegyzőkönyvei, határozatai, megállapodások,
vándorkiállítás anyagai, Szabályzatok (Pénzkezelési szabályzat, Számviteli politika és
értékelési szabályzat, Leltározási és selejtezési szabályzat), tagnyilvántartás,
elektronikus dokumentumként az MVMSZ arculati kézikönyve, múzeumi belépő
kártyák dokumentumai,
Átadásra kerülő eszközök:
1 db mobiltelefon + kártya (Sony Ericsson típus) – nem használjuk
1 db diktafon készülék (Sony)
32 db MVMSZ műanyag szavazótárcsa-nem használjuk
 2016. március: pénzügyi átadás-átvétel (iratanyag, pályázati anyagok,
pecsétek, számlatömbök, stb.)
 Címlisták: kérjük, mindenki ellenőrizze a regisztrációs asztalnál a jelenléti
íven, jó adatok szerepelnek-e? Kérjük a titkárságok e-mail címét és a sajtósok
címét beírni.
11. Az NKA 2015. évi működési támogatása. Az NKA által kért dokumentumokat 2015.
novemberi határidővel nem tudtuk benyújtani, nem volt rá jogosultságunk. Idén is
lehetőségünk van pályázásra, s szóbeli tájékoztatás szerint a 2015-i támogatást is
megkaphatjuk utófinanszírozásként.
12. Megbíztuk a könyvelőt, a helyszínen bemutatása: Szabó Jenőné Zsóka. NAV
bevallások, KSH szolgáltatás megtörtént.

13. A 2015. évi NKA támogatással kapott könyveket átvettük, kérjük vegyék át a
földszinten.
Kecskemét, 2016. május 25.

Kaján Imre
elnök

