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Szakmai beszámoló az Országos Közgyőjtemények Szövetsége 

 2007. évi tevékenységérıl 

 

 
Az Országos Közgyőjtemények Szövetsége 2007-ban az alapszabályban kitőzött célok 
érdekében, és az éves munkatervben meghatározott feladatok alapján folytatta közhasznú 
tevékenységét. A szervezet tényleges, az alapszabályban meghatározott, rendszeres mőködése 
a kormányzati jóváhagyás birtokában biztosított, gazdálkodása rendezett volt. A mőködés 
feltételeit a tagdíjbevételek biztosították. Két tag esetében a könyvelési adatok 
tagdíjhátralékot mutattak, 2008 februárjában a tagok felszólítása az elmaradt tagdíjak 
befizetésére megtörtént.   
 
 
Szervezeti élet 

 
A 2007. február 22-i közgyőlést követıen az év során több esetben történtek személyi 
változások a tagokat képviselık személyében. A Ludwig Múzeum fıigazgatója, dr. Néray 
Katalin elhunytát megrendüléssel fogadta szervezetünk.   
Az év során az Elnökség és a Felügyelı Bizottság összetétele, valamint az egyesület 
taglétszáma nem változott. 
 
 2007-ben négy alkalommal tartott az Elnökség és a Felügyelı Bizottság ülést, és a rendes 
közgyőlésen túl további két 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 (intézményi átszervezés, gesztori helyzet, intézményi bokrok, kompetencia 
szerepek) 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. A 2006 végén életbe léptetett költségvetési 
megszorítások, a kényszerő feladatcsökkentések, az intézményi átszervezés kiváltotta 
bizonytalanság mellett az év második felében az új kompetencia szerepek kialakításának 
lehetısége, a Reneszánsz évvel kapcsolatos tervek kedvezı hatást eredményeztek a Szövetség 
tagjainak többsége körében. 
 
A 2007. évi munkatervben elhatározott célok lényegében megvalósultak. Egy tervezett 
konferenciánkat –  amely témájában közel azonos volt a Pulszky Társaság programjával – 
nem rendeztük meg, hanem becsatlakoztunk a szervezıhöz. 
 
Az OKSZ szakmai érdekképviseleti szerepkörében 2007-ben több alkalommal közremőködött 
egyeztetı megbeszéléseken 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 együttes 
véleményt és javaslatot alakított ki az elızetes régészeti feltárások, valamint a múzeumi 
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ingyenesség kérdésében. Közgyőlési megvitatást követıen állásfoglalást és javaslatot nyújtott 
be a nemzeti intézmények körérıl, fogalmi meghatározásáról, illetve tartalmi kritériumairól.   
 
Az Országos Közgyőjtemények Szövetsége kiemelt feladatának tekintette a közgyőjtemények 
helyzetének értékelése és a konkrét javaslattételek mellett a közgyőjteményekben folytatott 
állományvédelmi tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket. E témában sikeres nyitott 
közgyőlést rendezett mintegy ötven fı részvételével 2007 decemberében „Felelısség és 
feladatok – Mőtárgy és állományvédelem a közgyőjteményekben” címmel.  
 
AZ OKSZ 2007. évi tevékenységében is érdemi volt az együttmőködés a közgyőjtemények 
érdekében mőködı hazai társadalmi szervezetekkel (Pulszky Társaság, ICOM Magyar 
Nemzeti Bizottság), ez elsısorban konkrét ügyekben történı rendszeres egyeztetésben, és a 
közgyőjtemények érdekében történı együttes fellépésben nyilvánult meg. 
 
Az OKSZ által, közremőködésével vagy részvételével szervezett programok,  

események 2007-ben 

 

 
Közgyőlések 2007-ben 

 
2007. február 22. 
 
2007. október 2. Intézményi reform?! – Dr. Vigh Annamária, az OKM Közgyőjteményi 
Fıosztálya vezetıjének tájékoztatója 
 
2007. december 4. Felelısség és feladatok – Mőtárgy- és állományvédelem a 

közgyőjteményekben címmel nyitott közgyőlés Budapesten, a Magyar Nemzeti Galériában 
 
 
Elnökségi ülések 2007-ben 

 

2007. február13. 
2007. április 10. A közgyőjteményi átszervezés kérdései 
2006. szeptember 20. 
2007. október 24.  
 
Egyeztetések, állásfoglalások, közérdekő véleménynyilvánítások és javaslatok 

 
2007. június 4. Levél dr. Vigh Annamáriának a Múzeumi Állományvédelmi Program 
eredményeinek értékelésérıl 
 
2007. március 7. Egyeztetı megbeszélés a gesztori rendszer 
 
2007. április-június  A nemzeti közgyőjtemény fogalmi kérdéseinek kialakítása 
 
2007. szeptember 17. AZ OKSZ elnöksége és Dr. Vigh Annamária egyeztetı megbeszélése a 
nemzeti intézmény fogalmával és a kiemelt intézményi funkcióval valamint az intézményi 
hálózatokkal kapcsolatban 
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2007. szeptember 24. Levél dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszterhez az 
Iparmővészeti Múzeumban kialakult helyzettel kapcsolatban 
 
2007. október 8.  
Vélemény a muzeális intézmények látogatóit megilletı kedvezményekre vonatkozó 
kormányrendelet módosítására vonatkozó javaslatról 
 
 
 
Anyagi helyzet 

 
Az OKSZ 2006. november 29-i közgyőlésének határozatai nyomán még 2006 decemberében 
megkezdıdött a 2006. és 2007. évi tagdíjak befizetése. 2007-ben két kivétellel valamennyi tag 
teljesítette tagdíjfizetési kötelezettségét. A befizetett tagdíjak összege fedezte a mőködésre 
fordított szerény kiadásokat, melyek között ügyvédi költség (a bejegyeztetéssel kapcsolatos 
kiadások), könyvelıi díj, az arculat kialakításának, a honlap létrehozásának és 
mőködtetésének költségei, banki számlavezetési költségek, valamint a társaság ügyvitelével 
kapcsolatos kiadások szerepeltek.  
 
Szentendre, 2008. január 26. 
 
 
 
Bereczki Ibolya       Bereczky Lóránd 
Ügyvezetı titkár       elnök 
 
   
  
 
 
 


