
Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége Felügyelő  Bizottságának 
beszámolója 

a szervezet 2021. május 31-i közgyűlésére 

A Felügyelő  Bizottság beszámolóját a Szövetség alapszabálya III. fejezet D. pontjának megfelelően 
állította össze. A FB feladat- és hatásköre alapján a Szövetség alapszabályszerű  működését, 
tevékenységének rendszerességét, gazdálkodását és céljainak megvalósulását vizsgálta. 

A Szövetség a 2020-as évben az éves közgyűlésénelfogadott munkaterve alapján folytatta 
tevékenységét. A munkaterv a koronavírus-járvány következtében részben teljesült, a legtöbb 
esetben a tervezett időpontok akár többszöri módosítása is szükségessé vált. A Felügyelő  Bizottság 
tagjai meghívást kaptak az Elnökség üléseire, így közvetlenül tájékozódhattak a szervezet 
működéséről. 2020-ban három alkalommal került sor közgyűlés (két személyes, egy online) és három 
alkalommal (egy személyes, két online) elnökségi ülés összehívására. A szervezet tényleges, az 
alapszabályban meghatározott, rendszeres működése biztosított, gazdálkodása rendezett volt. A 
működés és a rendezvények feltételeit a tagdíjbevételek 2 125 000 forint értékben, az EMMI-tő l 
elnyert működési támogatás 4 000 000 forintos értékű  volt, az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma 
2 200 000 forintot ítélt meg. A korábban elnyert támogatásokkal az OKSZ elszámolt. A 
szerződéskötések és a kifizetések egy része áthúzódott a 2021-es évre. 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. A bankszámlaegyenleg 2021. 01. 20-án 7 347 060 Ft volt. Az OKSZ 
gazdálkodása a tagdíj- és egyéb bevételek, valamint a meglévő  tőke alapján a támogatás folyamatban 
lévő  folyósítása ellenére is stabil, biztosított volt, a szervezet megnövelt összegű  forrásokhoz jutott. 

Az OKSZ alapszabályban meghatározott céljait a korábbi években kialakult gyakorlat szerinti 

tartalommal, a járványhelyzet miatt változó körülményekhez igazodva teljesítette. Központi szerepet 
kapott a szervezési feladatokat illetően az országos múzeumigazgatói konferencia megvalósítása, 
amely 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 visegrádi helyszínen jelentős számú résztvevővel. A 2020-as év utolsó 
harmadában megtörtént a 2021. évi konferencia tematikájának, üzenetének kiválasztása, a szervezés 
előkészítése. 2020-ban a szervezet az EMMI támogatásából tervezte személyes jelenléttel 
megvalósítani a Megújuló valóságos és virtuális múzeumi terek című  egy napos szakmai konferenciát. 
Az eredeti tervekhez képest többszöri időpontmódosítás következtében a program várhatóan 2021 
őszén valósul meg. 

A döntéshozók befolyásolását, az OKSZ-ban tömörült tagok közös érdekérvényesítő  
fellépését célzó tevékenység folytatódott 2020-ban figyelve a közalkalmazotti jogállás megszűnése 
következtében előálló új helyzetre is. 

A Felügyelő  Bizottság elfogadja az OKSZ szakmai beszámolóját és közhasznúsági jelentését, és 
javasolja a közgyűlésnek annak elfogadását. 

Szentendre, 2021. május 26. 
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