
 1 

Szakmai beszámoló az Országos Közgyőjtemények Szövetsége 

 2006. évi tevékenységérıl 

 

 
Az Országos Közgyőjtemények Szövetsége 2006-ban az alapszabályban kitőzött célok 
érdekében, és az éves munkatervben meghatározott feladatok alapján folytatta közhasznú 
tevékenységét. Szervezeti élete annak ellenére zavartalan volt, hogy mőködésének anyagi 
feltételeit tagdíjbevételekbıl csak az OKSZ alapításának kormányzati jóváhagyását követıen, 
2006 decemberében tudta megteremteni. A  szervezet tevékenységét az év túlnyomó részében 
a tagok természetbeni támogatásai tették lehetıvé, ahhoz más, külsı anyagi források nem 
járultak hozzá. 
 
Szervezeti élet 

 
A 2006. március 28-i közgyőlést követıen személyi változások a tagokat képviselık 
személyében nem történtek, az egyesület taglétszáma nem változott. Az év során három 
alkalommal tartott az Elnökség és a Felügyelı Bizottság ülést, és a rendes közgyőlésen túl 
további három alkalommal került sor az OKSZ közgyőlésére. A közgyőlések összehívását  a 
teljes közgyőjteményi területet érintı, az intézményi mőködést alapvetıen meghatározó, a 
Kormány és a fenntartó minisztériumok döntései nyomán kialakult helyzet és kérdések 
(költségvetési megvonások, intézményi átszervezés, gesztori rendszer kialakítása) indokolták. 
A közgyőléseken és a hozzájuk kapcsolódó elızetes és az álláspontot véglegesítı 
megbeszélések nyomán valamennyi kérdésben sikerült biztosítani az OKSZ egységes 
álláspontjának kialakítását.  
 
Szakmai közélet 

 
A konszenzusos vélemény és ennek a fenntartó felé történı közvetítése eredményes fellépést, 
és több ügyben a döntéshozatali mechanizmusba az OKSZ állásfoglalásában 
megfogalmazottak beépítését jelentette. Mindez különösen fontos volt abban a nehéz 
szituációban, mely a kulturális területet sújtó költségvetési megszorításokban, az intézményi 
mőködést ellehetetlenítı pénzügyi és szervezeti változásokban nyilvánult meg. A 
nehézségekhez, és a közös érdekérvényesítés szinte teljes ellehetetlenüléséhez hozzájárult az 
intézményrendszer egészét megosztani kívánó politikai döntéshozatali mechanizmus, amely 
tovább nehezítette az év során kialakult helyzetet.  
 
A 2006. évi munkatervben elhatározott célok többségükben megvalósultak, ugyanakkor az év 
második felétıl megfigyelhetıek voltak azok a tendenciák, amelyek a közgyőjteményeket 
érintı szakmai döntések meghozatalát politikai színtérre helyezték. A költségvetési 
megszorítások már nem az egyes intézmények mőködési feltételeirıl, hanem a teljes 
intézményrendszerrıl, a közgyőjtemények alapító okirataiban meghatározott feladatai 
teljesítését  akadályozó, sıt, helyenként lehetetlenné tevı döntéseket jelentettek.  
 
Az OKSZ szakmai érdekképviseleti szerepkörében 2006-ban több alkalommal 
kezdeményezett miniszteri, államtitkári szintő egyeztetı megbeszélést a közgyőjteményekre 
vonatkozó fejlesztési irányok meghatározása érdekében. A tagok képviseletében egységesen 
lépett fel, és érvényesítette az országos közgyőjtemények érdekeit az intézményeket sújtó 
költségvetési intézkedések nyomán, állásfoglalást fogadott el és juttatott el a fenntartó 
minisztériumnak az országos intézményeket érintı átszervezések ügyében (2118/2006-os 
Kormányhatározat), együttes véleményt és javaslatot alakított ki a gesztori rendszer, valamint 
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a múzeumi ingyenesség kérdésében. Közgyőlési megvitatást követıen állásfoglalást és 
javaslatot nyújtott be a nemzeti intézmények körérıl, annak fogalmi meghatározásáról, illetve 
tartalmi kritériumairól.   
 
Az Országos Közgyőjtemények Szövetsége kiemelt feladatának tekintette a közgyőjtemények 
helyzetének értékelése és a konkrét javaslattételek mellett a lehetséges stratégiai fejlesztések 
irányának, a közgyőjteményi modernizáció kérdéskörének napirendre tőzését. Társ szakmai 
szervezetek bevonásával e témában szakmai konferenciát szervezett 2006 júniusában 
Múzeumi stratégiák és jövıkép 2006-ban címmel.  
 
AZ OKSZ 2006. évi tevékenységében meghatározó jelentısége volt az együttmőködés a 
közgyőjtemények érdekében mőködı hazai társadalmi szervezetekkel (Pulszky Társaság, 
ICOM Magyar Nemzeti Bizottság, Megyei Múzeumok Szövetsége), ez elsısorban konkrét 
ügyekben történı rendszeres egyeztetésben, és a közgyőjtemények érdekében történı együttes 
fellépésben, valamint a közös konferencia megszervezésében nyilvánult meg. 
 
Az OKSZ által, közremőködésével vagy részvételével szervezett programok,  

események 2006-ban 

 

2006. február 7. 
Az OKSZ elnökségének találkozója Bozóki András miniszterrel 
 
2006. március 1. 
Az OKSZ elnökének levele Vigh Annamária fıosztályvezetı asszonyhoz a NKÖM 
felügyelete alá tartozó országos közgyőjtemények gazdálkodási helyzetérıl 
 
2006. június 1. 
Múzeumi stratégiák és jövıkép 2006-ban  
Szakmai tanácskozás megszervezése és lebonyolítása a Budapesti Történeti Múzeumban 
 
2006. június 19. 
Levél Hiller István miniszterhez a Pulszky Társasággal, az ICOM Magyar Nemzeti 
Bizottságával és a Megyei Múzeumok Szövetségével közösen a magyar közgyőjtemény-
ügy helyzetével kapcsolatos állásfoglalással és javaslatokkal 
 
2006. július 20. 
Az OKSZ vezetıinek személyes találkozója Schneider Márta államtitkár asszonnyal a 
gesztori rendszer ügyében 
 
2006. augusztus 3. 
Levél és állásfoglalás megküldése Schneider Márta államtitkár asszonynak a 2118-as 
Kormányhatározat és az intézményi átszervezések kérdésében 

 
      2006. augusztus 14. 

A négy szakmai szervezet  (az OKSZ, a Pulszky Társaság, az ICOM MNB és a Megyei 
Múzeumok Szövetsége) vezetıinek személyes találkozója Schneider Márta államtitkár 
asszonnyal, megbeszélés a múzeumok általános helyzetérıl 
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Közgyőlések 2006-ban 

 
2006. március 28. 
2006. július 25. 
2006. szeptember 7. 
2006. november 29. 
 
Elnökségi ülések 2006-ban 

 

2006. január 17. 
2006. március 20. 
2006. szeptember 5. 
 
 
Anyagi helyzet 

 
Az OKSZ 2006. november 29-i közgyőlésének határozatai nyomán megtörtént a 
számlanyitás, könyvelı megbízása, lehetıvé vált a tagdíjbefizetés, és kötelezettségek 
vállalása. Korábbi közgyőlési határozat alapján a 2005. évi tagdíjat a tagok nem fizettek. Még 
2006 decemberében megkezdıdött a 2006. és 2007. évi tagdíjak befizetése. 2006-ban a 
befizetett összegekbıl a banki költségek kifizetése történt meg.   
 
 
Szentendre, 2007. február 22. 
 
 
 
T.dr. Bereczki Ibolya       Dr. Monok István 
Ügyvezetı titkár       elnök 
 
   
  
 
 


