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Szakmai beszámoló az Országos Közgyőjtemények Szövetsége 

 2009. évi tevékenységérıl 
 
 

Az Országos Közgyőjtemények Szövetsége 2009-ben az alapszabályban kitőzött célok 
érdekében, és az éves munkatervben meghatározott feladatok alapján folytatta közhasznú 
tevékenységét. A szervezet tényleges, az alapszabályban meghatározott, rendszeres mőködése 
biztosított, gazdálkodása rendezett volt. A mőködés feltételeit a tagdíjbevételek biztosították. 
A beszámoló természetszerően nem a korábbi idıszakhoz hasonlóan, egy teljes évrıl, hanem 
a 2009. márciusi közgyőlés óta elvégzett tevékenységrıl adhat számot. 
 
Szervezeti élet, képviselıváltozások 

 
A 2009. március 17-i közgyőlést követıen az év során tagjaink körében képviselıváltozás 
nem történt. Az év során az Elnökség és a Felügyelı Bizottság összetétele nem változott, az 
egyesület taglétszáma – az Országos Idegennyelvő Könyvtár felvételével eggyel nıtt. Két 
intézmény kérte írásban felvételét (a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és a 
Mőemlékek Állami Gondnoksága), illetve szóban a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum). A tagság bıvítése az alapszabály módosítását is felvetı kérdés, hiszen az 
alapításkor az 1997. évi CXL. törvény mellékletében meghatározott közgyőjtemények 
számára tette lehetıvé az OKSZ a belépést.  
 
 
2009-ben négy alkalommal tartott az Elnökség és a Felügyelı Bizottság ülést, és az évi rendes 
közgyőlésen túl további két alkalommal került sor az OKSZ közgyőlésére. A közgyőlések 
összehívását a 2009. évi munkatervben meghatározottakon túl a teljes közgyőjteményi 
területet érintı, az intézményi mőködést alapvetıen meghatározó, fıként a Státusz törvénnyel 
kapcsolatos kérdések, valamint az intézmények költségvetési helyzete indokolták.  
 
A közgyőléseken és a hozzájuk kapcsolódó elızetes és az álláspontot véglegesítı 
megbeszélések nyomán a legtöbb kérdésben sikerült biztosítani az OKSZ egységes 
álláspontjának kialakítását.  
 
 
Szakmai közélet, az OKSZ tevékenysége 

 
Az Országos Közgyőjtemények Szövetsége 2009 folyamán az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Közgyőjteményi Fıosztálya felkérésére, illetve önálló kezdeményezésként több 
alkalommal véleményezett jogszabálytervezeteket, az intézmények jövıjét meghatározó 
koncepció tervezeteket (a muzeális intézmények mőködési engedélye kiadására vonatkozó 
rendelet, állásfoglalás a Státusz törvénnyel kapcsolatban).  
 
Az év utolsó harmadát valamennyi tagintézmény számára és a fenntartó oldaláról is 
alapvetıen a költségvetésekkel kapcsolatos bizonytalanság határozta meg.  
 

A válságjelenségek, a fenntartói megszorítások fenyegetése, és munkaterv készítés 
ellehetetlenülése az országos közgyőjtemények helyzetének rendkívüli megnehezülését 
eredményezte, különösen a 2009-es év második felében. Az elsı félév számadatai ugyan még 
ezeket a jelenségeket nem minden intézménynél mutatták, a második félévet azonban már a 
maradványképzési kötelezettség – gyakorlatilag forráselvonás -, az ÁFA emelés kedvezıtlen 
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hatásai, valamint a bevételeket messze meghaladó arányban növekvı kiadások határozták 
meg.  
 
Az OKSZ mőködését is hátrányosan befolyásolta, hogy 2009 második felében több országos 
közgyőjtemény fıigazgatói pályázatának kiírására közel egy idıben került sor. Ez hatással 
volt az Elnökség munkájára is, sıt, a megszokottnál korábbi tisztújító közgyőlés 
megszervezését igényelte. 
 
Az OKSZ által, közremőködésével vagy részvételével szervezett programok,  

események 2009-ben 

 
A 2009. évi munkatervben szerepelı, a közgyőjteményi digitalizálás témakörével foglalkozó 
szakmai tanácskozás terve 2009 tavaszán elkészült, a Petıfi Irodalmi Múzeumban közel egy 
idıben  megtartott tanácskozás miatt azonban megrendezését elhalasztottuk, illetve 
kezdeményeztük, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum hasonló témájú, 2010 januárjára tervezett 
konferenciáját az OKSZ-szel közös szervezésben rendezzék meg. A győjtemény gyarapítás 
kérdésköre a Pulszky Program háttérbe szorulása, az ehhez szükséges anyagi források hiánya, 
valamint az intézményi megszorítások következtében nem lehetett központi téma. 
 
Közgyőlések 2009-ben 

 
2009. március 17.   
Évi rendes közgyőlés Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 
 
2009. május 12.   
Tájékoztató a státus törvény végrehajtásával kapcsolatos szakmai kérdésekrıl.  
Elıadó: Dr. Vígh Annamária fıosztályvezetı OKM Közgyőjteményi Fıosztály vezetıje 
Kibıvített ülés, meghívottak  voltak a gazdasági igazgatók is. 
 
2009. július 14.  
A státusztörvénnyel kapcsolatos állásfoglalás tervezete és a hozzá beérkezett javaslatok.  
A közgyőjtemények költségvetési helyzete 
 
 
Elnökségi ülések 2009-ben 

 

2009. február 10.  
A közgyőjtemények költségvetési helyzete és a státusz törvénnyel kapcsolatos 
teendık. 
A közgyőjteményi gyarapítási program, a Pulszky Program tervezetének 
megvitatása 

2009. június 24. 
A státusztörvénnyel kapcsolatos ügyek 
A vagyonkezelıi szerzıdések helyzete 
A mőködési engedélyek módosításával kapcsolatos állásfoglalás  
Az ingyenesség és a hozzá kapcsolódó áfa-fizetési kötelezettség kérdése 

 
2009. július 14. 

A státusztörvénnyel kapcsolatos állásfoglalás tervezete és a hozzá beérkezett 
javaslatok megtárgyalása 
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2009. október 2.  
A fıigazgatói pályázatok bíráló bizottsági tagságára, az NKA Múzeumi Kollégiuma 
új tagjaira, a Múzeumi Digitalizálási Bizottság,  az OTKA Bizottság tagjára 
vonatkozó javaslatok 
A tisztújítás elıkészítése 
Tagfelvétellel kapcsolatos kérdések (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, a 
Mőemlékek Állami Gondnoksága) 

 
 
 
 
Egyeztetések, állásfoglalások, közérdekő véleménynyilvánítások és javaslatok 

 
Javaslat  és pályázati kiírás terve az OKM számára: Pulszky Program címmel kiemelt 
jelentıségő tárgy- és dokumentum együttesek megszerzésének támogatására  
 
Az Országos Közgyőjtemények Szövetsége állásfoglalása a költségvetési szervek jogállására 
vonatkozó törvény (2008. CV. Tv.) végrehajtásával kapcsolatos kérdésekrıl 
 
Vélemény a muzeális intézmények mőködési engedélyének kiadására vonatkozó rendelet 
tervezetérıl 
 
 
 
Személyi javaslatok szakmai testületek tagságára 

 
Az OKSZ elnöksége  
 
a  Mőtárgyvédelmi Akkreditációs Szakbizottság tagjának Fejıs Zoltánt – a Múzeumi 
Állományvédelmi Program vezetıjét – javasolta.  
 
Az NKA Múzeumi Kollégiumába Jávor Annát, Horváth Lászlót javasolta. 
 
Az OTKA Bizottságba Bodó Sándor helyére Cseri Miklóst, 
 
A Múzeumi Digitalizálási Bizottságba Bereczki Ibolyát javasolta, valamint 
 
a fıigazgatói pályázatok bírál bizottsági tagságára tett javaslatokat. 
 
Anyagi helyzet 

 
A befizetett tagdíjak összege biztosította a mőködésre fordított szerény kiadásokat, melyek 
között ügyvédi költség, könyvelıi díj, a honlap mőködtetésének költségei, banki 
számlavezetési költségek, valamint a társaság ügyvitelével kapcsolatos kiadások szerepeltek.  
 
Szentendre, 2009. december 8. 
 
Dr. Bereczki Ibolya       Dr. Gecsényi Lajos 
ügyvezetı titkár       elnök  
  


