
Szakmai beszámoló
az országos Közgyűjtemények Szövetség e 2oL4. évi tevékenységéről

Az 0rszágos KÖzgytljtemények Szövetsége 2014-ben az alapszabályban kítűzött célok
elérése érdekében és az éves munkatervben meghatározott feladatok alapján
folytatta közhasznú tevékenységét' A sZervezet alapszabályban meghatározott
rendszeres működése biztosított, gazdálkodása rendezett volt. A működés financiátis
feltételeit a tagdíjbevételek biztosították. A beszámoló a 201,4. december 3L-ig
folytatott munka bemutatását és értékelését tartalmazza, de kitekintést nyújt a 201'5'
első hónapjaiban történtekre is.

Sze rvezeti élet, ké pviselő voltozósok

^ 
203'4' évben az elnöki feladatok ellátását, az alapszabályban meghatározott egy

esztendőre, 201'4' március 18-től dr. Csorba László vette át' A FelÜgyelő Bizottság
elnöki tisztét 201'4. júniusától Varga Benedek Vette át. A FelÜgyelő Bizottság tagjai
Varga Benedek és Krámli Mihály, valamint nyugdíjba vonulásáig dr' Fehér György
voltak. Az Elnökség és a FelÜgyelő bizottság 20L4-ban két, 2015-ben egy alkalommal
tartott Ülést. Közgyűlést 2014-ben három alkalomrnal, 2015-ben egy alkalommal
hívtunk össze, az oKSZ által kezdeményezett államtitkári találkozókra és más szakmai
szervezetekkel együttműködve szervezett rendezvényekre az év során több
alkalommal kerÜlt sor. A közgyűlések és a már 201'5. február ].0-1-1-re átkerÜlt
mátrafÜredi kihelyezett tanácskozás összehívását a munkatervben meghatározott
feladatok és döntések indokolták'

201'4. május 27-i közgyűlésünkön módosítottuk a szervezet alapszabályát, majd
benyújtottuk a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmÜnket. A
bíróság 20L5 februári döntése elutasította a kérelmet, amelyre fellebbezést nem
nyújtottunk be a Subasicz Ügyvédi iroda javaslatára, a tervek szerint új eljárás
keretében kerÜl sor a közhasznú jogállás iránti kérelem beadására. A jogszabályban
előírt alapszabály módosítást elvégezte a szervezet.

Személyi vóltozósok

201"4. január 1'-től a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója dr' Farbaky Péter lett,
ezáltal intézményének képviselője is az országos Közgyűjtemények Szövetségében.
20L4 szeptemberében Mender lbolya nyugállományba vonult, helyére főigazgatóként
Papp Annamária kerÜlt (országos ldegennyelvű Könyvtár)' Dr' Fehér György, a

Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatoja 201'4. május 31-i nyugállományba
vonulását követően az intézmény képviselője dr. Estók János lett. Dr. TÜske László
Káldos János megbízott f őigazgatót váltotta az országos Széchényi Könyvtár élén' Dr.



Cseri Miklós201'4'július 1'4-től az EMMl kultúráért felelős helyettes
megbízatásá nak időta rtam ára, 2a14. a ugusztus 13-tól 20 15. február
lbolya lett a Szabadtéri Néprajzi Múzeum megbízott főigazgatója'

államtitkára lett,
28-ig dr. Bereczki

Szokmoi közélet, az oKSZ tevékenysége

A szövetség201'4. évi tevékenységét a korábbi években kialakult gyakorlatot követve,

azt kiteljesítve az alábbi jelentős feladatcsoportokba lehet sorolni :

- EgyÜttműködés a területen működő szakmai szervezetekkel, érdekképviseleti
tevékenység.

A közByűjteményi terÜletre vonatkozó jogszabálytervezetek véleményezése a
kultúráért felelős minisztérium (EMMl) Közgyűjteményi Főosztálya felkérésére.

- Kormányhatározatokból, miniszteri rendeletekből eredő, a kozgyűjteményi terület
működését alapvetően befolyásoló feladatok megvalósítási lehetőségeinek
kidolgozása '

- Javaslatok, kezdeményezések kidolgozása a kulturális ágazat irányítói részére a
szakterÜlet vonatkozásában.
A közgyűjteményi szakmai terÜletek fenntartási, működtetési, fejlesztési
lehetőségei n ek stratégiai tervezésé ben szervező, koord ináló szerep.
_ Szakértői közreműködés felkérésre vezetői pályázatok elbírálásában, szakmai díjak

odaítélésében, illetőleg a közgyűjteményi terÜleteket érintő pályázatok

értékelésé ben.

2014-ben is visszatérő feladatot jelentett az oKSZ számára, hogy ágazatirányítói
döntés következtében múzeumszakmai szervezetek, országos múzeumok által

szervezett országos múzeumi nagyrendezvények előkészítésében, döntési
folyamataiban közreműködött, véleményével segítette a Múzeumi Majális, az Év

Múzeuma pályázat, a Múzeumok Éjszakája és a Múzeumi őszi Fesztivál

megtervezését, eredményes lebonyolítását.

MunkatervÜnkben kiemelt feladatként szerepelt az országos múzeumigazgatói
konferencia megszervezése. Az elnökség döntése alapján a konferenciára új - az

EMMl Közgyűjteményi Főosztályával és kultúráért felelős államtitkársággal

egyeztetett - tematikával kiegészítve a 2014 harmadik-negyedik negyedévében

történt előkészítő munkák nyomán végÚl 201'5. március 6-7-én került sor. ,,A jövőre

hangolva..." Múzeumigazgatók országos konferenciája című rendezvény első napi

helyszíne a Magyar országgyíilés Felsőházi terme volt, ahol Balog Zoltán, az Emberi

Erőforrások Minisztériumának minisztere köszöntötte a résztvevőket, és Hoppál Péter

kultúráért felelős államtitkár nyitotta meg a tanácskozást.
A program tervezésében, összeállításában az országos Közgyűjtemények

Szövetsége nemcsak kezdeményező szerepet vállalt, hanem biztosította a sikeres



lebonyolítást is. A megvalósítás az EMMl kultúráért felelős helyettes
államtitkárságával együttműködésben történt. A meghívottak az országos múzeumok,
megyei hatókörű városi múzeumok, országos szakmúzeumok és területi múzeumok,
valamint a múzeumszakmai szervezetek vezetői, az oKSZ képviselői és az EMMl
Közgyűjteményi Főosztá lyá nak mu n katá rsa i volta k.

A KonIerencla a muzeuml helyzetertekelesen túl a jövőbeli tejlesztések
lehetőségeinek bemutatását és megvitatását célozta ffi€g, az európai és
világtrendekhez történő illeszkedés kérdésével, az európai uniós fejlesztések
lehetőségeivel egyaránt foglalkozott. A Liget Budapest miniszteri biztosa előadásában
bemutatta a tervpályázatok addigi eredményeit, és több, már a konferencia második
etapjában, Visegrádon elhangzott előadás az új múzeumi struktúra, a fenntartói
viszonyok kérdését is középpontba állította. Az előadásokhoz előre felkért
hozzászólások hangzottak el, és vitára is lehetőség nyílott. A konferencia hiánypótló
szerepét és a folytatás igényét és szÜkségességét a résztvevők egyhangúan
fogalmazták meg.

A rendezvény, bár naptár szerint már a beszámolási időszakon kívÜlre esett,
mégis feltétlenül kiemelendő, hogy az oKSZ képviselőinek több éves munkájaként
valósult meg, és jelentősen növelte a szervezet szakmai elismertségét.

A beszámolási időszakban az alábbi miniszteri rendeleteket, törvénytervezeteket ,

szakmai sZervezetek javaslatait véleményeztÜ k:

Vélemény és javaslatok az országos múzeum, az országos szakmúZeurn, a

nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának
kiemelt feladatairól szóló EMMl rendelet tervezetéről
Vélemény a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről,
valamint az állami tulajdonban lévő kulturális javak őrzési vagy bemutatási
h e lyé n e k kije l ölésé r ől szóló tö rvé nyte rvezet rő l

Az országos Közgyűjtemények Szövetsége által összegyűjtött javaslatok a

kulturális alapellátás fejlesztéséhez

Javaslatunkat is figyelembe véve 20].5 év elején megkezdődött a múzeumi
szakemberek számára az életpálya modell kidolgozása. Ennek keretében
szÜkségesnek ítéltÜk meghatározni, hogy milyen elvek szerint, és milyen
rendszerességgel legyen ajá.nlott a sZervezett továbbképzés, melyek a prioritásai az

életpálya adott szakaszában, valamint szÜkséges tartottuk tovább erősíteni az

akkreditált, múzeumi terÜletre specifikált akkreditált tanfolyamok szerepét. A
minősítések és az álláshely pályázatok esetében célszerűnek ítéltÜk a szervezett
továbbképzésben való eredményes munkavállalói részvétel figyelembe vételét.

Felkérésre képviseltÜk a szovetséget a Móra Ferenc-díj odaítélésére létrejött
bizottságban, delegáltunk tagot a Kubinyi Ágoston Program pályázatait elbíráló



bizottságba, a Muzeológiai Akkreditációs Szakbizottságba. Több főigazgatói pályázat
bíráló bizottságában vettek részt társadalmi szervezetÜnk képviselői az év során. A
szervezet képviseltette magát a Múzeumpedagógiai Nívódíj pályázat és a
M úzeu mpedagógia i É tetm rio ij sza kmai javaslattevő bizottságá ba n'

A meghatarozo muZeumszakmai szervezetekkel teljes volt az egyÜttműködés'
Eredményes a kapcsolat az lCoM Magyar Nemzeti Bizottságával és a Pulszky Társaság
- Magyar Múzeumi EgyesÜlettel'

Terveinknek megfelelően 2015. február 10-11-én Mátrafüreden másfél napos
tanácskozást tartottunk' A negyedik alkalommal megtartott megbeszélés sorozat

A társadalmi szervezet honlapját a korábbi években kialakult gyakorlatnak és a
megúj ított a rcu latna k megfe lelően m űködtettük.

A 20].4-es évben az intézmények számára biztosított költségvetési források a korábbi
évekhez képest nem hoztak érdemi változást néhány intézmény kivételéVel, a 7a1'5-
ös évre vonatkozóan pedig még csökkentés is történt, ez a szinten tartásra volt csak
elegendő' A Múzeum Liget koncepciójának elfogadása, a tervpályázatok kiírása tö,bb
országos múzeum számára viszont jelentős fejlesztés lehetőségét biztosítja a
következő években, évtizedben. A felkészÜlés a tervpályázatok elfogadásával új, már
a költözés, a bezárás előtt időszakok feladataira összpontosította az 'intézmények

figyelmét. 7aL4-ben a lezajlott múzeumi struktúra átalakítást követően a ,,finom
hangolásra" kerÜlt sor, az új tagintézmények betagolódtak az országos múzeumok
struktúrájába. Új feladatot hozott a 20L5-ös év eleje több országos közgyűjtemény
számára, hiszen 2015. április 1-től a 100 fő alatti foglalkoztatottal rendelkező
intézmények gazdasági önállósága megszűnt, és másik országos közgyűjteményhez
kapcsolódtak, miközben szakmai önállóságuk fennmaradt. Az átállás, az új rendszer
működtetésének kialakítása jelenleg is folyamatban van.

Összességében elmondható, hogy a társadalmi szervezetünk szakmai érdekvédelmi
szerepe 201'4-ban megerősödött, és egyértelmű és jelentős szakmai sikerként
könyvelhetjük el a 201'5. március 6-1-i országos múzeumigazgatói konferencia
szervezetÜnk által történt megszervezését és az EMMl Kulturális Államtitkárságával
közösen történt, jelentős pozitív szakmai visszhangot kiváltó lebonyolítását.

Anyagi helyzet

A befizetett tagdíjak összege biztosította a működésre fordított kiadásokat, melyek
között szervezési költség, könyvelői díj, a honlap működtetésének költségei, banki
számlavezetési költségek, jogi képviseleti díj, majd már 2015-ben a mátrafÜredi
tanácskozás szállásköltsége, és az országos múzeumígazgatói konferencia



szervezetÜnk által megelőlegezett, illetve átvállalt költségei _ mintegy 2 millió forint
értékben - szerepeltek, ez azonban a beszámolóban tárgyalt 2014-es pénzÜgyi évet
még nem érintette. Az EMMl helyettes államtitkári posztját betöltő dr. Cseri Miklós
korábbi előzetes egyeztetései alapján kérést nyújtunk be a szervezetÜnk pénzügyi
támogatására vonatkozóan'

Közgyíilések 2074-ben

2014. mórcÍus 18.

Évi rendes közgyűlés Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi MÚzeumban

Az Elnökség 201'3' évi közhasznúsági jelentése, a Felügyelő Bizottság zO1'3. évi
beszámolója. Napirend: Képviselőváltozások, elnökségi tag változás, a soros évi elnök
személyének bejelentése' A 201'4. évi tagdíj mértékének és a befizetés határidejének
megvitatása, a 2014. évi munkaterv és költségvetés megvitatása és elfogadása

2014. mójus 27.
Budapest, a Magyar Nemzeti Múzeum
Az oKSZ alapszabályának módosítása (Megfelelés a közhasznúsági feltételeknek)
A Felügyelő Bizottság tagjának megválasztása
Egyebek

2014. október 1-.

Budapest, a Magyar Nemzeti Múzeum
Képviselővá ltozások
Tájékoztat ó az országos M úzeu migazgatói Konferen cia előkészítéséről
Egyebek

Elnökségi ülések

2014. jonuar 28.

Budapest, Petőfi lrodalmi Múzeum

Az oKSZ 2Ot3. éví tevékenységéről- E. Csorba Csilla elnök
Az oKSZ 201'4. évi kózgyűlésének előkészítése
Ké pviselővá ltozások
A soros elnök megválasztása és az Ügyvezető titkár megbízása
javaslatok a 201'4. évi munkatervre
Az országos múzeum, az országos szakmÚzeum, a nemzeti könyvtár, az országos
szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló EMMl
rendelet vélemé nyezésével ka pcsolatos kérdések'
Egyebek
2014. mójus 27.

Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum



Az oKSZ alapszabályának módosítása (Megfelelés a közhasznúsági feltételeknek)
Egyebek

2014. augusztus 2o.

Budapest, Magyar Nemzett Muzeum
Ké pvise l ővá ltozá sok az országos Közgyűjte m é nye k Szövetsé gé b e n

Elnöki tájékoztató az előző közgyűlés óta történt eseményekről

^20L4. 
év őszi-téli időszakában tervezett programok és tevékenységek

Egyebek

Tovóbbi rendezvények, események, programok

2014. december í6' Szentendre, az EMMl Kulturális Államtitkárságával közösen

Évértékelő egyeztetés

20L5. januór L0-L1. Mátrafüred
Az oKSZ kihelyezett tanácskozása
A szakmai program kiemelt témái:

Európai uniós pályázati formák és lehetőségek a közgyűjtemények számára Az NKA

Közgyűjteményi Kol légi u ma m űköd és és leh etőségek
A Múzeumigazgatói Konferencia szervezésével kapcsolatos kérdések
Kölcsönös tájékoztatás az intézmények helyzetéről, feladatairól, terveiről
A Múzeumi Negyed megvalósulásával kapcsolatos aktuális kérdések
Jövőkép: az országos Széchényi Könyvtár középtávú stratégiája
A Magyar Nemzeti Levéltár - az új működési szisztéma tapasztalatai és hatásai

Szentend r e, 201'5' április L4.

.!i ,:., ,. , -..,{: i --
dr. Bereczki lbolya
ügyvezető titkár

dr. Csorba László
elnök


