Az Orszagos Kozgyajtemenyek Szovetsege Felligyelo Bizottsaganak
beszamoloja
a szervezet 2019. febru6r 29-i kozgyulesere

A FelOgyelo Bizottseg beszarnolojAt a Szovetseg alapszabelya Ill. fejezet D. pontjanak
megfeleloen ellitotta ossze. A FB feladat- es hathskore alapjAn a Szovetseg alapszabalyszera
makodeset, tevekenysegenek rendszeresseget, gazdalkodasat es celjainak megvalosulasat
vizsgalta.
A Szovetseg a 2018-as evben a 2018. aprilis 24-en elfogadott munkaterve alapjan
folytatta tevekenyseget. A munkatery teljesult. A FelOgyelo Bizotts6g tagjai meghivast kaptak az
Binelk* Oleseire, Igy kozvetlen01 tajekozodhattak a szervezet makodeserol. A korabbi evekben
kialakult gyakorlat szerint, 2018-ban I-Orom alkalommal kerult sor kozgyales es negy alkalommal
elnoksegi ales osszehivasara. A szervezet tenyleges, az alapszabalyban meghatarozott,
rendszeres makodese biztositott, gazdalkod6sa rendezett volt. A mCikodes es a rendezvenyek
felteteleit a tagdijbevetelek 1 500 000 forintertekben, az NKA-tol elnyert makodesi tamogatas
380 000 forintos ertelai volt. A szervezet nettO arbevetele 2 517 000 forint, osszes bevetele
4 398 000 forint volt, kiadasa 5 126 000 forint volt, forrasai 8 917 000 forintot tesznek ki. Az NKA
miniszteri keretebol 2018-ban nem nyert temogatest a szervezet az Orszegos Miizeumigazgatoi
Konferenciara. Az OKSZ gazdalkodasa a tagclij- es egyeb bevetelek, valamint a meglevd take
alapjan a temogatas elmaradasa ellenere is stabil, biztositott volt.
Az OKSZ alapszabalyban meghaterozott celjait a korebbi evekben kialakult gyakorlat
szerinti tartalommal hatekonyan teljesitette. Kozponti szerepet kapott a szervezesi feladatokat
illetoen az orszegos rraizeumigazgatai konferencia megvalosithsa, amely 2018. marcius 6-7-en A
kulturalis orokseg m6zeumi arcai cimmel, gazdag szakmai tartalommal, uj struktLir6val, a
megszokott visegrkli helyszinen jelentos sz6mt.1 resztvevovel zajlott le. A szervezet kiemelt uj
esemenye volt 2018. Junius 5-en a tarszervezakkel egyutt Vezetoi menedzsment — eur6pai peldak
es hazai j6 gyakorlatok a kozgyajtemenyekben cimmel, mtizeumi vezetok es szakmai szervezetek
vezetoi szamara megtartott rendezveny, Bjorn Stenvers faeloadasaval es szakmai kerekasztal
beszelgetessel.
A donteshozok befolyasolesat, az OKSZ-ban tomorult tagok kozos erdekervenyesito
fellepeset celza tevekenyseg tij elemekkel egeszOlt ki a megelozo evekhez kepest, ez ket
terOleten ervenyesult: az egyik a kazgyajtemenyi dolgozok beremeleset celza kozos fellepes, a
m6sik a Nemzeti Alaptantery velemenyezese es kozos javaslatcsomag kidolgozesa volt.
A FelOgyelo Bizottsjg elfogadja az OKSZ szakmai beszamolojet es kozhasznilsagi jelenteset es
javasolja a kozgyalesnek annak elfogadasat.

Szentendre, 2019. januk 29.
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