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1 . Tárgyévb en v é gzett alap c él s zerinti tevékeny s é gek b emutatása

Az országos Közgyűjtemények Szövetsége (rövidített nevén OKSZ) alapveto céljaiként
fogalmaztameg a nemzeti kulturális örökség megőrzését szolgáló magyar közgyűjtemények
társadalmi elismerésének emelését, a múzeumi' könyvtári és levéltári tevékenység elősegítését,

minőségének és hitelének megőrzését,valamint a közgyűjteményekben dolgozó szakemberek
tevékenységének támogatását. A szervezettagtrai társadalmi és szakmai tekintélyüket, szakmai
ismereteiketfelhasznáIva, az összefogás erejében bízva kívánnak együttműködni ezen magyar

intézmények fenntartása, fej lesztése és megúj ítása érdekében.

Az országos Közgyűjtemények Szövetsége tevékenysége fő területeiként a következőket
határoztameg

- Elősegíti anemzeti közgyűjtemények feladatainak megvalósításitt', ennek érdekében
közreműködik a szakmai koncepciók kidol go zásában.
- Folyamatosan kapcsolatot tart a fenntartókkal, és együttműködik minden olyan szervezettel,

amely a magy ar közgyűj temények érdekében tevékenykedik.
- Védi és képviseli az országos közgyűjteményekben dolgozók szakmai érdekeit, támogatja a

dolgozók szakmai, erkölcsi és anyagi elismerését'
_ Kapcsolatot létesít bel- és külfÓldi szakmai intézményekkel, szervezetekkel és társaságokkal,

tészt vesz a szakmai tapasztalatcserék és tudományos rendezvények szervezésében.
- Támogatja a szakminisztériumot anemzeti örökség megóvásában és annak közkinccsé
tételében.
- Igény szerint tájékoztatást ad tagjai és a közgyűjtemények fenntartói tészéte tevékenységéről,

a muzeológia, a könyvtári és levéltári tudomány eredményeiről.
- Vélemény ezi a nemzeti közgyűjteményeket érintő fenntartói koncepciókat, a különböző
szintű kezdeményezéseket.
- Képviseli a Szövetség tagjait ahazai és nemzetközi fórumokon'

Az országos Közgyűjtemények Szövetsége 2013-ban az a|apszabá|ybankitúZott célok elérése

érdekében, és az éves munkatenzben meghatározott feladatok alapján folyatta kozhasznu
tevékenysé gét.2013_ban két alkalommal került sor a közgyűlés' és három alkalommal
elnokségi ü1és összehívására, valamint további közgyűjteményi szakmai rendezvények
megvalósításában vett részt a szervezet' E'z biztosította az OKSZ áItal a szakmai közéletben

elfoglalt hely megtartását, sőt,' új területekre tör1énő kiterjesztését is (Múzeumi Majális,
Múzeumok oszi Fesztiválja, Ev Múzeuma).

2013-ben már visszatérő feladatot jelentett az )KSZ számára,hogy ágazatirányítói döntés

következtében múzeumszakmai szenzezetek, országos múzeumok által szervezett otszágos
múzeumi nagyrendezvények előkészítésében, döntési folyamataiban közreműködött,'
véleményévei segített. u Mú'"r'.i Majális' azÉ, Múzeuma pályázat, a MúzeumokÉjszaké4a
és a Múzeumi oszi Fesztivál megtervezését, eredményes lebonyolítását.

A 2013. év elején jelentkezett új feladat volt a Múzeumi Negyed koncepcióját előkészítő
szakmai bizottságokba történő delegálás, és a részvétel folytatódott a munkában.
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A 2013-as év kiemelt tevékenységét jelentette az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjteményi Főosztá|yának felkérésére végzett szakétői tevékenység a múzeumi stratégia

20I4-2020-as időszakra vonatkozó kidolgozásában. Képviselőink (E. Csorba Csilla, Cseri
Miklós, Yarga Benedek, Bereczki lbolya, Bajzáth Judit) tevékenyen vettek részt a2014-2020
közötti múzeumi stratégia és a könyvtári stratégia (Mender Tiborné) elkészítésében, mind a
helyzetelemzés, az átfogő be|yzeÉrtékelés, mind a jovőre vonatkoző ajánlások kidolgozásában'

2. Közhasznú tevékenvségek bemutatása
A 201'3. évben az elnöki feladatok elIátását, az a|apszabályban meghatározott egy esztendőre,
201,3. március 19-től E. Csorba Csilla vette át. A Felügyelő Bizottság elnöki tisztét 2013.
január 1-től dr. Fehér Gyorgy vette át. A Felügyelő Bizottság taga volt a 2013. évi
közgyűléstol dr. Sajó Andrea. Képviseleti joga főigazgatőt megbízatásának megszűnése
következtében megszűnt, helyére a Felügyelő Bizottság tagsági poszt1ára az Elnökség
javaslatára már nem történt kooptálás a 2014. évi közgyűlés időpont1áig. Az Elnökség és a
Feliigyelő bizottság 20l3-ban három alkalommal tartott ülést' Közgyűlést két alkalommal
hívtunk ossze, az }KSZ által kezdeményezett államtitkári taláIkozőkra és más szakmai
szervezetekkel együttműködve szervezett rendezvényekre az év során több alkalommal került
sor' A közgyűlések és a mátrafliredi kihelyezett tanácskozás osszehívását a munkatervben
me ghatár ozott fe l adatok é s dönté s ek indoko lták'
A szövetség 2013. évi tevékenységét a korábbi években kialakult gyakorlatot követve, azt
kitelj e sítve az a|ábbij elentő s feladatcsoportokba lehet sorolni :

_ Együttműködés a területen működő szakmai szervezetekkel, érdekképviseleti tevékenység.
_ A közgyűjteményi területre vonatkozó jogszabáI1tervezetek véleményezése a kultúráért
felelős minisztérium (EMMI) Köz gyűj teményi Főosztálya felkérésére.
* Kormányhatátozatokból, miniszteri rendeletekből eredő, a közgyűjteményi 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 lehetőségeinek
straté giai tervezésébe n szerv ező, koordináló szerep.
Az OKSZ tagai bevonásával közreműködés a könyvtári, levéltári, múzeumi stratégia
kidolgozásában

Szakértői közreműködés felkérésre vezetői páIyázatok elbírálásában, szakmai díjak
odaítélésében, illetőleg aközgyqteményi területeket érintő páIyázatok ér1ékelésében.

2013-ben már visszatérő feladatot jelentett az 0KSZ számára, hogy ágazatirányítói döntés
következtében múzeumszakmai szervezetek, országos múzeumok áIta| szervezett országos
múzeumi nagyrendezvények előkészítésében, dontési folyamataiban közreműködött,
véleményével segítette a Múzeumi Majális , arÉ, Múzeuma páIyétzat, a Múzeumok Éjszakája
és a Múzeumi oszi Fesztivál megtervezését, eredményes lebonyolítását.
A 2013. év elején jelentkezett új feladat volt a Múzeumi Negyed koncepcióját előkészítő
szakmai bizottságokba történő delegálás, és a részvétel folytatódott a munkában.

A 20l3-as év kiemelt tevékenységét jelentette az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjteményi FőosztáIyának felkérésére végzett szakértői tevékenység a múzeumi stratégia
z0l4-2020-as időszakra vonatkozó kidolgozásában. Képviselőink (E. Csorba Csilla, Cseri
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Miklós, Varga Benedek' Bereczki Ibolya, Bajzáth Judit) tevékenyen vettek részt a2014-2020
közötti múzeumi stratégia és a könyvtári stratégia (Mender Tiborné) elkészítésében' mind a

helyzetelemzés, az átfogőheIyzetértékelés, mind a jövőre vonatkozo qánlások kidolgozásában.

A soros e|nök és az üg1vezető titkár több alkalommal folytatott egyeztetést a kulturális

államtitkárral és helyettesével' valamint Schmidt Máriával, Kovács Vilmossal aZ elso

világháború centenáriumi emlékbizottság tagjaival. Több alkalommal került sor a kulturális
á|lamtitkárral' illetve a helyettes államtitkárral személyes találkozóra is. 2013 őszén az ICoM
Magyar Nemzeti Bizottságával, a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi szervezettel és a
Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségével közös levélben szólítottuk meg a hazat

múieumokat' hogy nyújtsanak előzetes tájékoztatást az első világháború centenáriumával

kapcsolatos tudományos, muzeológiai és kiállítási programjaik tervéről. A jelentős számu,

tartalmas terveket összesített formában juttattuk el az EMMI kultúrpolitikáért felelős helyettes

államtitkára számáta. Az anyag lehetőséget teremtett arra, hogy a kiírásra kerülő páIyázatokon

a muzeális intézmények is eredményesen vehessenek résztmár 20l4-ben és a többi év során is.

Munkatervünkben szerepelt az országos múzeumigazgatői konferencia megszervezése. Az
elnökség döntése a\apján a konferenciára vonatkozóan új - az EMMI Kozgyűjteményi

FőosztáIyával és kultúráért felelős államtitkársággal egyeztetett - tematikával kiegészítve 2013

májusára terveztük. 2013 kiemelkedő, OKSZ által szervezett szakmai eseményeként terveztük

és készítettük elő 2013. május 29-3O-ra aYáItoző múzeumi Struktúrák Magyarországon cimú
hiánypótló konferenciát, amelyre elsősorban múzeumi vezetőket hívtunk meg. A kétnapos, az

ICOM MNB-vel közösen szervezett konferencia eloadói között neves külföldi

múzeumigazgatők, hazai minisztériumi vezetők és intézményvezetők szerepeltek volna. A
minisztérium kérése alapján atanácskozás megrendezésére végül nem került sor.

Az év során számos jogszabály módosításához készített vélemény't a szetvezet melyek közül

különösen fontos volt a Szerepe az országos múzeumok kiemelt feladataira vonatkozó
jogszabá|y megalkotásának. Ezen a területen továbbra is szükséges az országos intézmények

s zerepének tov ábbi erő síté s e j o gszab ályi s zinten'
Javasoltuk a múzeumi szakemberek számára is a pedagógusokéhoz hasonlóan az éIetpálya

modell kidolgozását. Ennek keretében sztikségesnek ítéltük meghatározni, hogy milyen elvek

szerint, és milyen rendszerességgel legyen ajánlott a szervezett továbbképzés, melyek a

prioritásai az éIetpáIya adott szakaszában, valamint szükséges tartottuk tovább erősíteni az

ákkreditált' múzeumi tertiletre specifikált akkreditált tanfolyamok szerepét. A minősítések és

az á|láshely páIyázatok esetében célszerűnek ítéltük a szeÍyezett továbbképzésben való

eredményes munkavállalói részvétel figyelembe vételét.

A beszámolási időszakban az alábbi miniszteri rendeleteket, törvénytervezeteket , szakmai

szervezetek javaslatait véleményeztük:

! Előterjesztés az egyes kulturális tárgyuminiszteri rendeletek módosításáról (2013. jan.)

! Az emberi erőforrások minisztere által adományozhatő elismerésekről szóló EMMI
rendelet tervezete (2013. jan.)

! a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2013. évi szakmai

támogatásáról szóló EMMI rendeletről (20Í3. február)

! Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti kön1vtár, az országos
szakkönyvtétr és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló EMMI rendelet

(20I4.január)
D a muzeális intézményekben orzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint az állami
tulajdonban lévő kulturális javak őrzési vagy bemutatási helyének kijelöléséről szóló EMMI
rendeletről (2014.január)
OKSZ Ko 2h asznusági,rnél lék}et
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Felkérésre képviseltük a szövetséget a Móra Ferenc-díj odaítélésére létrejött bizottságban,
delegáltunk tagot aZ Alfa Program pályázatatt elbíráló bizottságba, a Muzeológiai
Akkreditációs Szakbizottságba. Az oKSZ elnöke részt vett az DSZMI intézményvezetői
páIyázatibirálő bizottságában. Az EMMI felkérésére dr. Fehér György képviselte az oKSZ-ot
a Magyar Természettudományi Múzeum Fóigazgatői páIyázatának bíráló bizottságában. A
szervezet képviseltette magát a Múzeumpedagógiai Nívódíj pályázat és a Múzeumpedagógiai
Ét"tmridij szakmai javaslattevő bizottságában. Javaslatunkra Káldy Mária kapott felkérést a
Móra Ferenc díj szakmai javaslattevő bizottságánaktagságára, illetve elnöki tisztére.

A meghatároző muzeumszakmai szervezetekkel teljes volt az együttműködés. Eredményes a
kapcsolat az ICoM Magyar Nemzeti Bizottságával.

Terveinknek megfelelően 2013. november 26-27- Mátraflireden két napos tanácskozást
tartottunk. A harmadik alkalommal megtar1ott megbeszélés sorozat lehetőséget nyújtott arra,

hogy stratégiai' közgyűjteményi szakmai kérdésekben egységes álláspontot alakítsunk ki, ezen
túl gyakorlati vezetési kérdésekben is számos egyeztetésre nyílott tér. A megbeszélés tovább
erősítette a kolcsönös érdekérvényesítés lehetőségeit, egyúttal egymás tevékenységének jobb
megismerésére, programok előzetes egyeztetésére, együttműködések kiépítésére is remek
alkalomként szolgált.

A társadalmi szervezet honlapját a korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően
működtettük, arculatát újj áalakítottuk.

A korábbi években az évközi aktív együttműködés keretében az elnökség több alkalommal
személyesen és szervezetiIeg is találkozott az országos közgyűjtemények gazdasági igazgatőit
tömörítő egyesülettel. A2013-as év folyamánaz egyeztetésekre csak informálisan került sor.

A 20l3-ra az irtézmények számárabiztosított költségvetési források a korábbi évekhez képest
némileg kedvezőbb prognózist biztosítottak, legalábbis szinten tartásra, helyenként és

esetenként kisebb mér_tékű bővülésre is sor került. Ú3 feladatot hozott a ZOI3-as év több
országos múzeum számára, amelyek a megyei múzeumi szewezet strukturális átaIakulását
követően több vidéki tagintézménnyel bővültek. Az országos múzeumok saját belső
Sfuuktúrájába történő beillesztés első tapasztalatairől az érintett intézményvezetők a Múzeumok
Majálisán nyújtottak részletes tájékoztatást kerekasztal-beszélgetés keretében. A levéltári
terület átfogó átalakításajelentékenyen megnövelte a korábbi Magyar országos Levéltár - új
nevén Magyar Nemzeti Levéltár - szerepét és feladatkörét.

osszességében elmondható' hogy a társadalmi szervezetünk szakmai érdekvédelmi szerepe
2013-ban fennmaradt, az EMMI képviselőivel kialakított kapcsolat keretében javaslatainkat
rendszeresen elkészítettük, a szervezet egységes véleményalkotására törekedtünk. Javaslataink
érvényesülésében 20l3-ban elsősorban a szervezet képviseloinek személyes szerepvállalása
dominált.

Anyagi helyzet
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A befizetett tagdíjak összege biztosította a működésre fordított kiadásokat, melyek között
szervezési költség, könyvelői dij, a honlap működtetésének koltségei, banki számlavezetési
költségek, jogi képviseleti díj, a mátrafliredi tanácskozás szállásköltsége szerepeltek.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Nincs adat megadva.

4. Cél szerinti iuttatások kimutatása

Nem volt ilyen.

5. Vezető tisztségviselőknek nyúitott iuttatás
Nem volt ilyen.

6. Közhasznú iogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)

B. É,'es összes bevétel

ebből

0

0

0

0

I 80s

I ls4

12

0

651

0

| 751

0

0

0

0

I 151

955

15

0

802

0

C' A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adóző rendelkezése
gze{nli fe!haszn'á1;ás/Lr6l s;v9|ó 1996, évi C-XXVI, t1v_, a]gp_ján átu!9"t1 osszeg

D. Kozszo|gáltatási bevétel

E' Normatív támogatás

F. Az Európai IJnió strukturális alapjaiból, illetve a Kohézíós Alapból nyújtott
témog_alás

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

ebből:

I. Személyi jellegű kiadás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K, Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv'-nek megfelelően) (fő)

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

,'E$for5ás.e!lát_oltsá'g'müt*tói'. ",,,,'_

Ec-tv, 3l.,pa1(+) Q [p ] 
+nDl2 > I 000 :000::Ftl

Ectv. 32.par.(a) c) [(I 1 +I2-A 1 -A2)/(H 1 +H2) >: 0,251

OKSZ

Mutató teliesítésé

I 781

I 4s3

0.01

K-é'hásifi úságirnellél<tet
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T'á.Í_sádalmi.1límgg3t'o''{"{.stá$'rnutatói _ i l,i

Ectv.32.par.(s) a) [(C1+C2)l(Gt+G2) >: 0,02]

E.,; ;';;lIj üi riji''jj)'|Hl -H'i;: ó.;i

Ectv.32.par.(5) c) [(Ll+L2)l2>_ l0 fól

Mutató teljesítése
Igen Nem

X
X
X

-o-:oo

o-,oQ

0

8. Kieeészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Közgyűlések 2013-ban

2073. március 19'
Évi rendes közgyűlés Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban

Az Elnökség2012. évi közhasznuságijelentése, a Felügyelő Bizottság 2012. évi beszámolója.
Napirend: KépviselőváItozások, elnökségi tagvá\tozáS' a SoIoS évi elnök személyének
bejelentése . A2013. évi tagdíj mér1ékének és a befizetés határidejének megvitatása, a2013.
évi munkaterv és költségvetés megvitatása

2013. október 2. Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban
Napirend: Az 1997 . évi CXL tv. módosításával kapcsolatos teendok. Tematikus évadok -
kérdések, lehetőségek. A2013 ószi mátrafliredi kihelyezett tanácskozás előkészítése.

További rendezvények, események, programok

201,2. november 26-27. Mátrafiired
Az oKS Z kihelye zett tanác skozása

A szakmai program kiemelt témái:

A múzeumi stratégia kérdései - Varga Benedek' Cseri Miklós, Csorba Csilla, Bereczki Ibolya
Múzeumrekonstrukciós kérdések _ Az lparrnűvészeti Múzeum -Takács Imre
Tematikus évadok és a közgyűjtemények
Az I ' vllágháború centenáriumának programjai - E. Csorba Csilla, Bereczki lbolya
Aktuális közgyűj teményi menedzsment kérdések

2013. december 20. Szentendre, az EMMI Közgyűjteményi Főosztályával közösen

Évér1éke1ő egyeztetés

Elnökségi ülések

2013. február 19. Budapest, Semmelweis orvostörténeti Múzeum, Könyvtár ésLevéltár
1. Az OKSZ 2012. évi tevékenységéről - Mender Tiborné elnök
2. Az oKSZ 2013. évi közgyűlésének előkészítése

Kö zhasznúiá$il' #e llék1et
[EsBo programl

OK1SZ



-7-

3. Képviselőváltozások
4. A soros elnök megválasztása és azigyvezető titkár megbízása
5' Javaslatok a2013. évi munkatervre
6' Yáltoző múzeumi Struktúrák Magyarországon _ Válság, átalakulás, fejlődés című
múzeumiga zgatői konferencia programj ának véglegesítése
7. Egyebek

2013' május 30. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum
1. Általános elnöki tájékoztató
2. Aktuális ügyek, feladatok
3. Egyebek

201 4. január 28. Budapest
1. Az OKSZ 2013. évi tevékenységéről * E. Csorba Csilla elnök
2. Az}KSZ2014.éviközgyűlésénekelőkészítése
3. KépviselőváItozások
4. A soros elnök megváIasztása és azigyvezető titkár megbízása
5. Javaslatok a2014. évi munkatervre
6. Az országos múzeum' az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos
szakkönyvtár és az állami egyetem kön1vtárának kiemelt feladatairól szóló EMMI rendelet
véleményezéséve1 kapcsolatos kérdések.
7. Egyebek

8.2. Támogatási programok bemutatása

Nincs adat felvéve afejezethez.

KozhasznÍi:-Si!,gi]limölléklot
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