
Szakmai beszámoló 

az Országos Közgyűjtemények Szövetsége 2019. évi tevékenységéről 

Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége 2019-ben 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 2.650.000 forint, egy része 2018-ról 

áthúzódott befizetés) biztosították. 2019-ben a korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően 

kapott támogatást az általa szervezett Országos Múzeumigazgatói Konferencia költségeinek 

kiegészítésére, de a szerződéskötés és a kifizetés áthúzódott a 2020-as évre, hasonlóképpen az NKA 

Közgyűjteményi Kollégiuma által a 2020. évre megítélt 2 millió forintos támogatáshoz. A támogatás a 

meghívott előadók, moderátorok, valamint a határon túli magyar vonatkozású múzeumok vezetőinek 

részvételét biztosítja. A szervezet összes bevétele 5.530.000 forint, kiadása 6.255.000 forint volt, ez a 

támogatások kifizetésének elhúzódása miatt a beszámoló készítésének időszakában 725.000 forint 

csökkenést jelent 2018. december 31-hez képest. A pénzügyi beszámoló a 2019. január 1— december 

31-ig tartó időszakra terjed ki. Bankszámlaegyenleg 2020. 01. 20-án: 5.068.071 Ft volt. A szakmai 

beszámoló a 2019-ben folytatott munka bemutatását és értékelését tartalmazza. 

Szervezeti élet, képviselő  változások 

A 2019. évben az elnöki feladatok ellátásában több változás történt. Dr. Farbaky Péter soros elnök 

főigazgatói megbízatása 2018. december 31-én megszűnt, ezért 2019. január 29-én került sor az éves 

közgyűlésre, amely nyomán a szervezet elnöki posztját dr. Tüske László főigazgató töltötte be. 

A megüresedett elnökségi tagsági helyre a közgyűlés dr. Szabó Csabát választotta meg. A Felügyelő  
Bizottság elnöki tisztét Varga Benedek töltötte be. A Felügyelő  Bizottság tagjai dr. Cseri Miklós és 

dr. Fabényi Júlia voltak. Dr. Tüske László főigazgatói megbízatásának megszűnését követően 

2019. szeptember 17-én megtörtént az elnökség és a felügyelő  bizottság alapszabály szerint öt 

évenként esedékes, de a főigazgatói posztokon történt jelentős változások miatt előrehozott 

tisztújítása. 

A 2019. szeptember 17-i tisztújító közgyűlés 8/2019.09.17. Kgy. Határozat alapján: 

Elnökségi tagok: dr. Cseri Miklós, Demeter Szilárd, dr. Estók János, dr. Fabényi Júlia, dr. Szabó Csaba 

Felügyelő  Bizottsági tagok: dr. Kemecsi Lajos, Kiss Imre, Varga Benedek. 

Ügyvezető  titkár: dr. Bereczki Ibolya. 

A 2019. szeptember 17. elnökségi és felügyelő  bizottsági ülés (2019/9. E.H.) határozata alapján a 

soros elnök dr. Estók János. 

A 2019. szeptember 17. elnökségi és felügyelő  bizottsági ülés (2019/3. FB.H.) határozata alapján a 

Felügyelő  Bizottság elnöke Varga Benedek. 

A 2019. szeptember 17. elnökségi és felügyelő  bizottsági ülésen meghozott egyhangú döntés alapján 

az aláírásra jogosult elnökségi tag dr. Szabó Csaba. 

Elnökségi és Felügyelő  Bizottsági ülések 2019-ben 

2019. január 29., 2019. április 4., 2019. szeptember 17., 2019. november 6. 

Közgyűlések 2019-ben 

2019. január 29., 2019. szeptember 17., Mátrafüred, 2019. november 18-19. 
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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 pénzügyi beszámoló időszakán túlnyúlik, de fontos szólnunk a 2020. évi múzeumigazgatói 

konferenciáról is, amelyet A múzeumok helye a nemzeti és helyi kulturális identitás erősítésében 

címmel 2020. március 4-5-én tartottunk Visegrádon. 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 korábbi évekhez képest a megújított 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, a mátrafüredi tanácskozás szállásköltsége és az országos 

múzeumigazgatói konferencia szervezetünk által megelőlegezett, illetve átvállalt költségei 

szerepeltek. 

Az NKA Miniszteri keretéből megítélt támogatás teljes egészében a 2019. évi Országos 

Múzeumigazgatói Konferencián az előadók, moderátorok, kerekasztalbeszélgetés felkért résztvevői, 

valamint a határon túli múzeumokból meghívott múzeum igazgatók részvételi költségeinek 

fedezésére szolgált, amelynek költségeit az OKSZ saját költségvetéséből megelőlegezte. 

Szentendre, 2020. június 26. 

) 
dr. Bereczki Ibolya 	 dr. Estók János Gf 

ügyvezető  titkár 	 elnök 
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