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Szakmai beszámoló 
az Országos Közgyűjtemények Szövetsége 2020. évi tevékenységéről 

 
 
 
Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége 2020-ban az alapszabályban kitűzött célok elérése 
érdekében és az éves munkatervben meghatározott feladatok alapján folytatta tevékenységét.  
A szervezet rendszeres működése biztosított, gazdálkodása rendezett volt. A működés és a 
programok financiális feltételeit a tagdíjbevételek (összesen: 2.125.000,- forint, egy része 2019-ről 
áthúzódott befizetés) biztosították. 2020-ban a korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően 
kapott támogatást az általa szervezett Országos Múzeumigazgatói Konferencia költségeinek 
kiegészítésére, de a szerződéskötés és a kifizetés áthúzódott a 2021-es évre, hasonlóképpen az NKA 
Közgyűjteményi Kollégiuma által a 2020. évre megítélt 2,2 millió forintos támogatáshoz. A támogatás 
a meghívott előadók, moderátorok, valamint a határon túli magyar vonatkozású múzeumok 
vezetőinek részvételét biztosítja. A szervezet összes bevétele: 6.941.000,- forint, kiadása 6.658.000,- 
forint volt. A pénzügyi beszámoló a 2020. január 1 – december 31-ig tartó időszakra terjed ki. 
Bankszámlaegyenleg 2021. 01. 20-án: 7.347.060,- Ft volt. A szakmai beszámoló a 2020-ban folytatott 
munka bemutatását és értékelését tartalmazza. 
 
Szervezeti élet, képviselőváltozások 
 
Az OKSZ elnökségének 2020. június 30-i ülésén az elnökség a szervezet elnökének az elnökség tagjai 
közül dr. Fabényi Júliát választotta egy évre. Az elnökség 2020/7/E. határozata: a szervezet egyhangú 
döntése alapján a soros elnök lemondásának napjától, a közgyűlési tudomásulvételt követően dr. 
Fabényi Júlia, jelenlegi elnökségi tag legyen egy évre a szervezet elnöke. Az ügyvezető titkár 
személyében nem történt változás. 
Az Országos Széchényi Könyvtár Főigazgatója 2020. március 16-tól Hammerstein Judit helyett Rózsa 
Dávid. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója Kiss Imre nyugdíjba vonulását 
követően 2020. november 4-től megbízott, 2020. december 4-től kinevezett igazgatója dr. Török 
Róbert.  
 
Elnökségi és Felügyelő Bizottsági ülések 2020-ban  
 
2020. február 18. (kedd) 14.00  
Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
 
Napirend: 
Elnöki tájékoztató a 2019. szeptember óta eltelt időszak eseményeiről 
Együttműködési formák, lehetőségek a múzeumi és közgyűjteményi szakmai szervezetekkel 
Bérkérdések 2020-ban 
Tájékoztató az Országos Múzeumigazgatói Konferencia előkészületeiről 
A 2020. évi munkaterv véglegesítése 
A 2020. évi közgyűlés előkészítése 
Egyebek 
 
 
2020. június 30. (kedd) 13.00 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
 
Napirend: 
Elnöki tájékoztató  
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A közgyűjteményi stratégiák és a kultúrstratégiai intézmények feladatai – tájékoztató a Nemzeti 
Kulturális Tanács tagjai részéről 
A Szervezet 2019. évi közhasznúsági jelentése 
A Felügyelő Bizottság 2019. évi beszámolója 
A 2020. évi tagdíj mértékének és a befizetés határidejének elfogadása 
Egyebek 
 
 
2020. november 25-én (szerda) 14.00 órától 
a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum  
 
Napirend: 
A 2020. évi munkaterv változásai 
Delegálások az NKA új Múzeumi, Könyvtári és Levéltári Szakmai Kollégiumaiba 
A 2021. évi OKSZ munkaterv előkészítése 
Az Országos Múzeumigazgatói Konferencia előkészítése 
Egyebek 
 
 
Közgyűlések 2020-ban 
 
Éves közgyűlés 
2020. június 30. (kedd) 14.30    
Szabadtéri Néprajzi Múzeum konferencia terem 
 
Napirend: 

1. Tájékoztató a koronavírus-járvány közgyűjteményeket érintő hatásairól, a jövő tervezéséről 
(Kassai Hajnal főosztályvezető, EMMI Múzeumi Főosztály) 

2. A közgyűjteményi stratégiák és a kultúrstratégiai intézmények feladatai – tájékoztató a 
Nemzeti Kulturális Tanács tagjai részéről 

3. A Szervezet 2019. évi közhasznúsági jelentése 
4. A Felügyelő Bizottság 2019. évi beszámolója 
5. A 2020. évi tagdíj mértékének és a befizetés határidejének elfogadása 
6. A 2020. évi munkaterv és költségvetés megvitatása és elfogadása 
7. Egyebek 

 
 
2020. szeptember 22-én (kedd) 13.30  
Szabadtéri Néprajzi Múzeum konferencia terem 
 
Napirend: 

1. Képviselőváltozás 
2. Az országos közgyűjtemények aktuális helyzete főigazgatói szemmel – új foglalkoztatotti 

jogviszony, koronavírus-járvány, költségvetési kérdések  
3. Együttműködési lehetőségek – meghívottunk a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének 

elnöke, dr. Csapláros Andrea és ügyvezető titkára, Dr. Végh Katalin 
4. Egyebek 

 
 
2020. december 15. (kedd) 15.00  
online 
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Napirend: 
1. Elnöki tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről  
2. Az Országos Múzeumigazgatói Konferencia előkészítése 
3. A 2021 februárjára tervezett mátrafüredi kihelyezett közgyűlés előkészítése  
4. A Megújuló valóságos és virtuális múzeumi terek című, a Vajdahunyadvárban tartandó 

konferencia tervei 
5. A 2021. évi munkaterv előkészítése 
6. Évzáró gondolatok 
7. Egyebek 

 
 
Elnökségi és Felügyelő Bizottsági személyi változások 
 
Az 5/2020.06.30. Kgy. Határozat alapján 2020. szeptember 22-től egy évre dr. Fabényi Júlia az OKSZ 
elnöke. 
 
Felügyelő Bizottsági tagok: dr. Kemecsi Lajos, Varga Benedek, Kiss Imre (nyugdíjba vonulásáig) 
Ügyvezető titkár: dr. Bereczki Ibolya 
 
 
Személyi változások a tagság körében 
 
Országos Széchényi Könyvtár: Hammerstein Judit helyett Rózsa Dávid (2020. március 16-tól) 
 
 
Szakmai közélet, az OKSZ tevékenysége 
 
A szövetség 2020. évi tevékenységébe az Alapszabályban meghatározott feladatok értelmében a 
következő fő elemek tartoztak:   
 
Szakértői közreműködést végeztünk felkérésre szakmai díjak odaítélésében, illetőleg a 
közgyűjteményi területeket érintő vezetői pályázatok értékelésében. 
 
2020-ban visszatérő feladatot jelentett az OKSZ számára, hogy a múzeumszakmai szervezetek, 
országos múzeumok által szervezett országos múzeumi nagyrendezvények előkészítésében, döntési 
folyamataiban közreműködött, véleményével segítette Az Év Múzeuma pályázat, a Múzeumi Őszi 
Fesztivál megtervezését, eredményes lebonyolítását.  A többi, országos nagyrendezvény 2020-ban a 
koronavírus-járvány következtében vagy elmaradt, vagy más formában – mint például a Múzeumi 
ReStart – került megrendezésre. Utóbbin az OKSZ képviselői előadóként, moderátorként, kerekasztal 
beszélgetések résztvevőiként vettek részt. 

 
Felkérésre több múzeumi főigazgatói pályázat, valamint levéltárvezetői pályázatok bíráló 
bizottságában vettek részt társadalmi szervezetünk képviselői az év során. A szervezet képviseltette 
magát a Múzeumpedagógiai Nívódíj pályázat és a Múzeumpedagógiai Életműdíj szakmai javaslattevő 
bizottságában.  
 
Terveink ellenére a koronavírus-járvány miatt nem tudtuk megtartani szokásos mátrafüredi másfél 
napos tanácskozásunkat.  
 
Az OKSZ honlapját a korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően működtettük.  
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Társadalmi szervezetünk szakmai súlyát 2020-ban – főként az ismét eredményesen, tovább bővülő 
résztvevői körrel lebonyolított visegrádi országos múzeumigazgatói konferencia révén – a korábbi 
éveknek megfelelően, a megváltozott körülmények ellenére megőrizte. 
 
Egyértelmű és jelentős szakmai siker volt, hogy 2020. március 4–5-én A múzeumok helye a nemzeti és 
helyi kulturális identitás erősítésében címmel Visegrádon ismét megrendezhettük az országos 
múzeumigazgatói konferenciát, szervezetünk központi eseményét. A konferencia programja az 
összegző előadások mellett érdemi lehetőséget teremtett a hozzászólásokra, vitára, kerekasztal 
beszélgetésekre, a széleskörű tapasztalatcserére is, az előadók között pedig kulturális és tudományos 
életünk meghatározó szereplői is helyet kaptak. A konferencia résztvevői az országos múzeumok 
főigazgatói és tagintézményeik vezetői, országos szakmúzeumok igazgatói, a megyei hatókörű városi 
múzeumok, valamint a területi múzeumok és a határon túli magyar vonatkozású megyei múzeumok 
vezetői voltak. Az eseményre elfogadta meghívásunkat és felkérésünk Prof. dr. Kásler Miklós, az 
emberi erőforrások minisztere. Részt vettek a programon az EMMI múzeumi szakterületért felelős 
irányítói, munkatársai, a hazai múzeumszakmai szervezetek vezető képviselői,  
a konferenciát szervező OKSZ tagjainak képviselői. A konferencia a korábbi évekhez képest is 
megnövekedett résztvevői kört vonzott. A jól bevált struktúra, a bevezető „nagy” előadások utáni 
panelbeszélgetések és a nagyszámú hozzászólás lehetősége, valamint az egyes intézmények 
fejlesztéseit megjelenítő villámbemutatók egyértelműen pozitív megítélést nyertek el a résztvevők 
körében, amelyet az elektronikus elégedettségi kérdőívünk is megerősített.  
 
Anyagi helyzet, támogatások felhasználása 
 
A befizetett tagdíjak összege és a meglévő tőke biztosította a működésre fordított kiadásokat, melyek 
között szervezési költség, könyvelői díj, a honlap működtetésének költségei, banki számlavezetési 
költségek, jogi képviseleti díj, az országos múzeumigazgatói konferencia szervezési költségei 
szerepeltek. A részvételi díjak mellett az NKA-tól elnyert támogatások (miniszteri keret, és 
közgyűjteményi kollégiumi sikeres pályázat) biztosították a teljes fedezetet a megvalósításra. 
Az NKA Miniszteri keretéből megítélt támogatás teljes egészében a 2020. évi Országos 
Múzeumigazgatói Konferencián az előadók, moderátorok, kerekasztalbeszélgetés felkért résztvevői, 
valamint a határon túli múzeumokból meghívott múzeumigazgatók részvételi költségeinek 
fedezésére szolgált, amelynek költségeit az OKSZ saját költségvetéséből megelőlegezte.  
A miniszteri keret támogatásából terveztük személyes jelenléttel megvalósítani a Megújuló valóságos 
és virtuális múzeumi terek című egy napos szakmai konferenciát, az a többszöri időpont módosítás 
ellenére is még a 2021. évi, őszi tervek között szerepelhet csak. 
 
2021 – tervezett programok 

 
Országos Múzeumigazgatói Konferencia – Magyar múzeumok 2021 – Kihívások és lehetőségek a 
világjárvány nyomán 
Thermal Hotel Visegrád 
Tervezett időpont: 2021. 09. 07–08. 
 
 
Megújuló valóságos és virtuális múzeumi terek, múzeum- és kiállításépítés 2020–2021 
Szakmai konferencia múzeumigazgatók számára 
Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Vajdahunyadvár 
Tervezett időpont: 2020. 11. 11. 
 
Három alkalmas szakmai workshop  
A hozzáférés növelésének lehetőségei a közgyűjteményi területen (munkacím) 
Múzeumok, könyvtárak, levéltárak 
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Tervezett időpontok: 2021. október-november 
 
Szentendre, 2021. május 25. 
 

dr. Bereczki Ibolya       dr. Fabényi Júlia 
ügyvezető titkár              elnök 


