
Szakmai beszamolo 
az Orszagos Kozgyajtemenyek Szovetsege 2018. evi tevekenysegerol 

Az Orszagos KozgAternenyek Szovetsege 2018-ban az alapszabalyban kitilizott celok elerese 

erdekeben es az eves munkatervben meghatarozott feladatok alapjan folytatta tevekenyseget. A 
szervezet rendszeres milkodese biztositott, gazdalkodasa rendezett volt. A milkodes es a programok 
financialis felteteleit a tagdijbevetelek (osszesen 1 500 000 forint, 380 000 forint NKA makodesi 

tamogatas biztositottak. 2018-ban a korabbi evekben kialakult gyakorlat ellenere a szervezet nem 
kapott tamogatast az altala szervezett Orszagos Mkeumigazgatoi Konferencia koltsegeinek 

kiegeszitesere, amely korabban a meghivott eloadok, moderatorok, valamint a hataron tali magyar 

vonatkozasu mCizeumok vezetainek reszvetelet biztositotta. A kies6 forrast az OKSZ sajat 

koltsegvetesebal biztositotta. A szervezet netto arbevetele 2 517 000 forint, 6sszes bevetele 
4 398 000 forint volt, kiadasa 5 126 000 forint volt, forrasai 8 917 000 forintot tesznek ki, ez 

1 191 000 forint csokkenes a 2017. evi merleghez kepest. A penzligyi beszamolo a 2018. januar 1-
december 31-ig tarto idoszakra terjed ki. A szakmai beszamolo a 2018-ban folytatott munka 

bemutatasat es ertekeleset tartalmazza, a szakmai tevekenyseg tekinteteben kiterve 2019. januar 
h6napra is. 

Szervezeti &et, kepviselo voltozosok 

A 2018. evben az elnoki feladatok ellatasat az alapszabalyban meghatarozott egy esztend5re, a 

tiszt5jitas eredmenyekent 2018. aprilis 24461 dr. Farbaky Peter vette at. A FelOgyelo Bizottsag elnoki 

tisztet Varga Benedek toltotte be. A FelOgyelo Bizottsag tagjai dr. Cseri Miklos es dr. Est6k Janos 

voltak. 
Az elnokseg 2018. aprilis 5-i ijlesen megvitatta es elfogadta a Magyar Kereskedelmi es 

Vencleglatoipari Miheum tagfelveteli kerelmet es azt a 2018. aprilis 24-en tartott kozgyilles ele 
terjesztette. A kozgyOles elfogadta a jelentkezest, a tag kepviseloje Kiss Imre, az intezmeny igazgat6ja 

lett. 

Az OKSZ 2018. november 28-an, Matrafureden megtartott kozgyulesen elfogadottak szerint Prale 

Gergely elnoksegi tagsaganak megszOneset kovetoen az i'Jj elnoksegi tag dr. EstOk Janos lett, a 

FelOgyelo Bizottsag tagja pedig dr. Fabenyi Julia. 
Az Elnokseg es a Felligyelo bizottsag 2018-ban negy alkalommal tartott West. (2018. aprilis 5., 2018. 

aprilis 24., 2018. oktober 8., 2018. november 28.) Kozgyulest harom alkalommal (2018. aprilis 24., 

2018. oktober 8., 2018. november 28. hivtunk ossze. Az OKSZ altal is kezdemenyezett, mas szakmai 
szervezetekkel egy(ittmLikodve szervezett rendezvenyekre az ev soran tobb alkalommal kerult sor. A 

kozgyCileseket es a 2018. november 28-29-en Matrafureden megtartott kihelyezett tanacskozas 
osszehivasat a munkatervben meghatarozott feladatok es dontesek, a szekhely cimenek valtozasa, 

valamint a kepviselovaltozasok indokoltak. 2018. december 31-gyel az OKSZ elnokenek, dr. Farbaky 
Peternek lejart faigazgatoi megbizatasa, ennek kovetkezteben valt szuksegesse a megelozo evekhez 

kepest korabbi idopontban az tij elnok megvalasztasa a 2019-es evre. 

Szernelyi voltozasok 

A 2018-as naptari evben bekovetkezett szemelyi valtozasok a tagok kepviseloi koreben a kovetkez6k 

voltak: a Petofi Irodalmi Milzeum faigazgatOja 2018. oktober 31-ig Prahle Gergely, megbizott 

faigazgatoja 2018. december 17-tol Demeter Szilard. Dr. Magyar Laszlo Andras 2018. augusztus 17-en 
a Semmelweis Orvostorteneti Muzeum, Konyvtar es Leveltar mb. igazgatOja, majd 2018. december 

17-en kinevezett igazgatoja lett. 
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Szakmai kozelet, az OKSZ tevekenysege 

A szovetseg 2018. evi tevekenysegebe az Alapszabalyban meghatarozott feladatok ertelmeben a 

kovetkez616 elemek tartortak: 

A kozgyajtemenyi teruletre vonatkoz6 jogszabalytervezetek velemenyezesere 2018-ban nem kapott 
szervezetunk felkerest, ugyanakkor az ev utolso reszeben a keszOla Nemzeti Alaptantery 
velemenyezesere lehet6seget kaptunk. Az OKSZ szinte valamennyi tagja erdemi szakertai anyaggal 
Omit hozza, hogy a felkeres nyornan a pedagogusok ea& es a tananyaghoz illeszked6, rendszeres 
mozeumhasznalatot segita, es a felkeszitesliket szolgalO javaslatcsomag szOlethessen. 

2018-ben visszater6 feladatot jelentett az OKSZ szarnara, hogy a muzeumszakmai szervezetek, 
orszagos m6zeumok altal szervezett orszagos m6zeumi nagyrendezvenyek elakesziteseben, dontesi 
folyamataiban kezremakodott, velennenyevel segitette a Mtizeumi Majalis, az Ev Milzeuma palyazat, 
a Muzeumok Ejszakaja es a M6zeumi Oszi Fesztival megtervezeset, eredmenyes lebonyolitasat. A 
szervezet kepviseltette magat a M6zeumpedagogiai Nivodij palyazat es a Kivalo M6zeumpedagOgus 
elismeres szakmai javaslatteva bizottsagaban. A beszamolasi idaszakon t6les6en ket faigazgatOi 
palyazat bfralo bizottsagaban tortena reszvetelre kapott szervezetunk felkerest (Pet6fi Irodalmi 
Mazeum, Budapesti Torteneti Muzeum) 

A korabbi evekben kialakult makodesi gyakorlatunk 2018-ban egy hossz6 ideje tervezett, de most 
elaszor nnegvalosult, sikeres rendezvennyel bavOlt. 2018. j6nius 5-en a Szabadteri Neprajzi M6zeum 
M6zeumi Oktatasi es Modszertani Kozpontjaval (MOKK) es az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsagaval 
kozosen modszertani szakmai napot szerveztlink a Budapesti Torteneti M6zeum Varm6zeurnaban 
Vezetoi menedzsment — eur6pai peldak es hazai j6 gyakorlatok a kozgyiljtemenyekben cimmel, a 
hazai muzeumi szervezetek es orszagos kozgyajtemenyek vezetainek reszvetelevel. 
Az esemeny kiemelt elaadOja Bjorn Stenvers, az ICOM Endowment Fund igazgatoja, az Amszterdami 
M6zeumok Szovetsegenek korabbi vezet6je volt, a programon koszontat mondott Farbaky Peter, az 
OKSZ elnoke, majd Cseri Miklos bevezet6jet kovette Bjorn Stenvers eloadasa Amszterdam 
mcizeumianak peldaertek6 halOzati szervezodeser61. A hozzaszolasokat, vitat kerekasztal-beszelgetes 
kovette, amely a hatekony kapcsolatepitessel, a forprofit es a nonprofit szfera egyOttmakodesi 
lehetasegeivel foglalkozott Bereczki Ibolya moderalasaval, dr. Farbaky Peter, dr. Deme Peter, 
Molnarne Aczel Eszter es dr. Rosta Csaba reszvetelevel. 

A meghataroz6 m6zeumszakmai szervezetekkel 2018 soran teljes volt es tovabb erasoclott az 
egylittmilkodes. A szervezet elnoke es Ogyvezet6 elnoke az ev soran ket alkalommal kapott 
meghivast a Videki M6zeumok Szovetsege eves rendezvenyere es kozgyalesere (Gyar, Mak6). 
Eredmenyes a kapcsolat az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsagaval. 2018. oktober 3-an Godollan 
tartotta els6 Oleset a Kulturalis Szakmai Szovetsegek Egyezteta Foruma, amelynek elsadleges celja a 
kulturalis teruleten foglalkortatottak berhelyzetenek megvitatasa, az egyes szakmai tertileteken 
jelentkeza problemak bemutatasa volt. Az orszagos kulturalis szakmai szervezetek, kortlik az OKSZ 
kinyilvanitottak szandekunkat, hogy az altaluk kepviselt szakmai teruletek neveben reszt kivannak 
venni a kulturalis szfera berrendezesenek erdekeben folytatott egyOttmCikodesben. Az egyeztetett 
allaspontot tartalmazo level elkOldese az Emberi Eraforrasok Minisztere szamara nnegtortent. 

Terveinknek megfelelaen 2018. november 28-29-en MatrafOreden masfel napos tanacskozast 
tartottunk. A mar hagyomanyossa megbeszeles esemenyen a szervezet kepviselai tajekortatast 
ny6jtottak intezmenyuk fejleszteseiral, legfontosabb eredmenyeiral. A szakmai egyeztetesek mellett 
a resztvevak javaslatot keszitettek a 2019. evi m6zeumigazgatoi konferencia tematikajara es 
felkertek a szerveza bizottsagot, dr. Farbaky Petert, Varga Benedeket, dr. Cseri Miklost, valamint dr. 
Bereczki lbolyat az elakeszftesi, szervezesi feladatok tovabbi elvegzesere. 
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Az OKSZ honlapjat a korabbi evekben kialakult gyakorlatnak nnegfeleloen mOkodtettlik. 
Tarsadalmi szervezetunk szakmai s6Iya 2018-ban — fakent az ismet eredmenyesen, tovabb 1)&016 
resztvevoi korrel lebonyolitott visegradi orszagos m6zeumigazgatOi konferencia reven, valamint a 
2018. j6nius 5-i rendezvenyunk reven — ismet er6soclott. 

Egyertelm6 es jelentos szakmai siker volt, hogy 2018-ban is megrendeztuk az orszagos 
muzeumigazgatoi konferenciat, szervezetunk kozponti esemenyet. A KULTURALIS OROKSEG 
MUZEUMI ARCAI cimmel 2018. marcius 6-7-en Visegradon megtartott tanacskozas temaja szorosan 
kapcsolOdott a kulturalis orokseg eurOpai eve programsorozathoz. A konferencia resztvev6i az 
orszagos muzeumok f6igazgat6i es tagintezmenyeik vezet6i, orszagos szakm6zeumok igazgat6i, a 
megyei hatokoril varosi muzeumok, valamint a terilleti muzeumok es a hatkon tali magyar 
vonatkozas6 megyei muzeumok vezet6i voltak. Az esemenyre meghivast kapott az emberi 
eroforrasok minisztere, valamint a kulturaert felelos allamtitkar, dr. Hoppa! Peter is. Az allamtitkar 6r 
vallalta a rendezveny vednoki tisztet. Reszt vettek a programon az EMMI muzeumi szakteraletert 
felel6s iranyitoi, munkatarsai, a hazai m6zeumszakmai szervezetek vezet6 kepviseloi, a konferenciat 
szervez6 OKSZ tagjainak kepvisel6i. 
A tema egyes teruleteit sorra veve targyaltuk meg a kulturalis orokseg muzeumi vonatkozasait, 
beleertve a szellemi es termeszeti orokseg elemeit, valamint a muzeumi celokra epitett, illetve 
hasznositott epftett orokseget es kornyezetet. A konferencia kiemelt el6adasainak megtartaska dr. 
Sonkoly Gabort, dr. Farbaky Petert, dr. Csonka-Takacs Esztert es dr. Csanyi Vilmost kertak fel. 
Eloadasaikat az OKSZ kepvisel6i altal moderalt panelbeszelgetesek, majd vita kovettek. 

A konferencia a korabbi evekhez kepest is megnovekedett resztvev6i Icon vonzott, a meg6jitott 
strukt6ra, a bevezeto „nagy" el6adasok utani panelbeszelgetesek es a nagyszarn6 hozzaszOlas 
lehetosege, valamint az egyes intezmenyek fejleszteseit megjelenito villambemutatok egyertelmuen 
pozitiv megftelest nyertek el a resztvevok koreben, amelyet az elso a lkalommal kikuldott elektronikus 
elegedettsegi kercloiviink is meger6sitett. 

2018 novemberi matraffiredi kozgyillesunkon megkezdttik a 2019. evi konferencia elakesziteset, 
amelyre 2019. mkcius 5-6-an, Visegradon MOZEUMI TUDAS — TARSADALMI HASZON cimmel kerlil 
sor. A tema fontos es icloszer6, a muzeumi vilag tarsadaInni szerepvallalasanak eredmenyeire es 
lehetseges fejlesztesi iranyaira kivan ramutatni. Fokuszba ker01, hogy mikent irhato korai a 
muzeumok tarsadalmi haszna, milyen modon jarulhat hozza a halozatosodas a civil szervezetek es a 
lokalis kozossegek muzeumi kapcsolatrendszerenek er6s1tesehez. Mit es hogyan tehetnek a 
muzeumok az onkentesseg magasabb szintre emelesehez, vagy eppen hogyan kapcsolOdhatnak a 
muzealis intezmenyek a turizmus kinalta lehetosegekhez. Valaszt es jO peldakat keresunk arra is, 
hogy a tudas- es elmenytranszfer milyen modon lehet hatekony es szeleskor6 a valOsagos es virtualis 
muzeumi terekben, es hogyan lep ki a muzeumi falak koz01. A 2018-ban kialakftott strukt6ranak 
megfeleloen alakitjuk ki a konferencia vegleges programjat, a szervezes koltsegeihez ismetelten az 
NKA miniszteri keretehez fordulunk tamogatasert. A konferencia vednoke61, valamint amegjelentek 
koszontesere az emberi eroforrasok miniszteret, dr. !Osier Miklost, a megnyitasra a kult6raert felelos 

allamtitkar, Fekete Petert kertuk fel. 

Anyagi helyzet, tornogatosok felhasznalosa 

A befizetett tagdIja k osszege es a meglevo toke biztosItotta a mCikodesre forditott kiadasokat, melyek 
kOzott szervezesi koltseg, konyvel6i clfj, a honlap milikodtetesenek koltsegei, banki szamlavezetesi 
koltsegek, jogi kepviseleti dij, a matrafiiredi tanacskozas szallaskoltsege, es az orszagos 
m6zeumigazgatOi konferencia szervezetunk atvallalt koltsegei (szervezes, reszveteli Oak) 

szerepeltek. 
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Az NKA altal biztositott milkodesi tamogatast a szervezet adminisztraciOs feladatainak ellatasara, 

teremberletre, honlap fenntartasara es konyvelesi kOltsegeire forditottuk, a szakmai es penzugyi 
beszamolOt benyojtottuk. 2018 utolsO hOnapjaiban 380.000 forintos, a makodest segita tamogatas 

megiteleseral kaptunk ertesitest, a szerzodeskotes es a tamogatas atutal6sa megtortent. 

Szentendre, 2019. januar 29. 

dr. Bereczki Ibolya 
	

dr. Farb ky Peter 

Ugyvezet6 titkar 
	 elnok 
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