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Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége 2021. évi munkaterve 
(tervezet) 

 
 
Szervezeti élet 
- 2021. január 12. Évindító találkozó és tárlatvezetés a Ludwig Múzeumban  
- Elnökségi ülések – 2021. március 24., május 26, június, október, (illetve szükség szerint) 
 
OKSZ közgyűlés – évi két alkalom, illetve szükség szerinti gyakorisággal, éves közgyűlés 2021. 
május 31. online módon az érvényes járványügyi előírások miatt 
 
Rendezvények, programok 
 
Kiemelt feladatok 
 
2021. szeptember 7-8. Visegrád. A múzeumok helye és szerepe a nemzeti és helyi kulturális 
identitás erősítésében. Országos múzeumigazgatói konferencia  
– megnyert NKA támogatás, benyújtott EMMI működési támogatási igény 
 
2021. április-május  
Koncepció, elméleti bevezető és témajavaslat Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára 
– Szakértői bizottság létrehozása, program elkészítése 
 
Módszertani ajánlás és jó gyakorlatok a koronavírus járvány által okozott hátrányok 
enyhítésére – három alkalmas workshop, módszertani kérdések, jó gyakorlatok bemutatása 
és elektronikus kiadvány az országos intézmények körében – az EMMI működési 
támogatásra nyújtott forrásából 
 
 
Országos tanácskozások 
 
Múzeumigazgatói Konferencia 2021 Megújuló múzeumok, múzeum- és kiállításépítés, 
funkcionális múzeumi terek Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, Budapest 
2021. szeptember 7-8. 
-  megnyert, hosszabbítást kért EMMI támogatás 
 
OKSZ workshop  
2021. november vége másfél napos kihelyezett tanácskozás az OKSZ képviselői részvételével 
– Mátrafüred 
 
 
További tevékenységek 
 
2021. június  
Kezdeményezés a szakmai szervezetek vezetőinek találkozójára (online vagy személyes)  
- a járványhelyzet utáni intézmény nyitás kérdéseiről következményeiről, azt követően 
rendszeres konzultáció 
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- L. Simon László miniszteri biztos meghívásával konzultáció 
  
2021. szeptember-október 
-  a MT-re történő átállás hatásai és következményei 
- a MúzeumokMa 20 kutatás országos intézményeket érintő témáiról vitanap meghívott, 
nem országos múzeumi intézmények vezetőivel 
 
 
Közreműködés  

- Múzeumi Majális helyett tartandó országos rendezvény, Múzeumok Éjszakája 
- Múzeumok Őszi Fesztiválja, Múzeumpedagógiai Nívódíj, Az Év Múzeuma pályázat 

bíráló bizottságaiban 
- Főigazgatói és vezetői pályázatok bíráló bizottságaiban EMMI felkérésre 
- NKA Kollégiumaiban és az NKA Bizottságban 
- a Móra Ferenc díj bíráló bizottságában 

 
 
Folyamatos tevékenység 
 
Szakmai egyeztetés, javaslattétel, véleményezés a közgyűjteményeket érintő kérdésekben, 
jogszabályok előkészítésében, szervezeti átalakítások, stratégiai döntések előkészítésében 
 
A megkezdett együttműködés folytatása a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesülettel, 
az ICOM Magyar Nemzeti Bizottságával, az MVMSZ-szel, országos szakmai szervezetekkel, 
gazdasági igazgatók szervezetével, közös programok kidolgozása, részvétel a szervezetek 
éves közgyűlésein, vagy egyéb kiemelt rendezvényein. 
 
Az OKSZ és a fenntartói kör együttműködésének erősítése szakmai konzultációk 
kezdeményezésével (EMMI Múzeumi főosztályvezető, kultúráért felelős helyettes 
államtitkár, kulturális államtitkár), stratégiai partnerségi megállapodás alapján, ajánlás és 
javaslatok. 
Az országos múzeumokat érintő jogszabályok előkészítésében, kidolgozásában történő 
részvétel. 
 
 
 
Tájékoztatás 
 
Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége a honlapján és szükség esetén egyéb fórumokon 
közzéteszi javaslatait, állásfoglalásait. Önálló honlapot működtet céljainak, tevékenységének 
hatékonyabb megismertetésére, növeli a szakmai médiában a jelenlétét. 
 
 
 Szentendre, 2021. május 26.      

 
 
 



3 
 

 
 
 


