
Közép-európai Kulturális Alapítvány kuratóriumának állásfoglalása 
kuratóriumi tagságukról történő lemondásukkal kapcsolatosan 

 
 
 

1/ Az alapítvány kuratóriumának tagjai egyetértettek abban, hogy az alapítvány az alapító céljait 
elérte, 2011-ben létrejött, majd 2015-től a mai helyén működik a Civitas Fortissima Múzeum. 

 Az alapítvány alapvetően a létrehozáshoz szükséges támogatások megszerzéséhez tudott 
segítséget nyújtani, így többszázer forintos magán és céges befizetések történtek, amelyek 
hozzájárultak a kiállítási hely felújításához ill. az anyag bemutatásához. 

 
2./ Az átköltözés után, a fenntartást, üzemeltetést szabályozó Önkormányzat-Közép-európai 

Média Intézet ill. Civitas Fortissima Kör közötti megállapodásról a kuratórium nem kapott 
tájékoztatást, bár annak tagjai nem vitatják ennek jogszerűségét. Azonban úgy vélik, hogy 
éppen az alapítvány jövőbeni támogatóinak megnyerése érdekében valamennyi érintett, de 
leginkább az alapítót képviselő Média Intézet érdeke lett volna az, hogy a kiállítási anyag 
bővítési irányát, a jövőbeni terveket a kuratóriummal folyamatosan megossza, ill. a 
kuratóriumhoz érkező látogatói, potenciális támogatói észrevételeket megismerje, azokra 
reagáljon, a koncepciót esetlegesen e szerint alakítsa. 

 
3/ A kuratórium tagjai megállapították, hogy az utóbbi években a kapcsolat sajnálatosan 

megszakadt a Média Intézet vezetője Matúz Gábor és a kuratórium között. A múzeummal 
kapcsolatos további tervekről, a kiállítási anyag bővítési szándékairól nem kaptunk 
tájékoztatást. Érdemi reakció nélkül maradtak azok az észrevételek, hogy támogatások 
gyűjtésének, bármiféle akciónak akkor látjuk értelmét, ha előzetesen és nevesíthetően 
megismertethető, mire fordítódik a támogatás. De további konstruktív javaslataink 
fogadtatásáról sem lehetett eldönteni, hogy azok az együttműködési szándék hiánya, pénzügyi 
akadályok vagy egyéb okok miatt hiúsultak meg, a negligálás mögött egyre inkább célzatos 
szándékosság merült fel. 

 
4/ Ebben a helyzetben a kuratórium elnöke, majd tagjai is úgy látták, hogy egységes 

lemondásukkal az alapító számára lehetővé teszik új kuratórium kijelölését vagy adott esetben 
az alapítvány további sorsáról való intézkedést. 

 
5/ A kuratórium tagjai kijelentik, hogy az alapítvány permentes, tiszta pénzügyi és jogi 

helyzetben nyújtják be a lemondást. A kuratórium elnöke kifejezte köszönetét valamennyi 
kuratóriumi tagnak az alapítás óta végzett munkáért. 
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