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I.  A MAGYAR M ŰVÉSZETI AKADÉMIA MEGALAKULÁSÁNAK 
ELŐZMÉNYEI, A M ŰKÖDÉS KEZDETI ID ŐSZAKA 

 
Az Országgyűlés úgy ítélte meg, hogy a létrehozott kulturális értékek védelme, 
különösen a nemzet művészeti hagyományainak megőrzése, átörökítése és bemutatása, 
az új alkotások létrehozásának ösztönzése, a magas színvonalú művészi alkotómunka 
közösségi feltételeinek megerősítése, a művészeti élet kimagasló képviselőinek 
megbecsülése ma olyan jelentőségű, a társadalom életminőségét befolyásoló 
feladatokká váltak, amelyek joggal kívánják meg egy, a Magyar Tudományos 
Akadémiához hasonló szerepkörű és súlyú művészeti köztestület megalapításáról 
döntött. 
 
A jogalkotó az új intézmény szellemi elődjének a Magyar Művészeti Akadémia 
(továbbiakban: MMA) társadalmi szervezetet (a továbbiakban: Egyesület) tekintette, 
amely 1992-es megalakulását követően arra törekedett, hogy a magyar kulturális 
életben az értékőrzés elismert és hatékony szereplőjévé, a magyar művészeti élet 
mértékadó szellemi közösségévé váljon, hiszen mindez a köztestületi rendben működő 
akadémiai szervezet létrejöttének előfeltétele. 
Az igazgatási jogelőddel nem rendelkező köztestület létrehozását hosszas előkészítő 
munka előzte meg, amelynek részeként a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 
1069/2011. (III. 23.) Kormány határozat alapján támogatási szerződést kötött az 
Egyesülettel a köztestületként működő Magyar Művészeti Akadémia létrehozásához, 
2011. évi működési költségeihez, valamint programjaihoz történő hozzájárulás 
céljából. 
A támogatást az Egyesület az átalakulás elősegítése érdekében szakmai hitelességének, 
képviseletének kifejezésére és megerősítésére, valamint a köztestületi jelleg 
kidolgozásához kapcsolódó feladatatok ellátására fordította. 
 
2011 tavaszán megkezdődött a köztestület létrehozásáról szóló törvény kodifikációja, 
az Országgyűlés pedig 2011. április 18-án Magyarország Alaptörvényében (Szabadság 
és felelősség X. cikk) kimondta, hogy „Magyarország védi a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tudományos és művészeti szabadságát.”  
Azzal a döntéssel, amellyel 2011. július 11-én az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi 
CIX. törvényt (a továbbiakban: MMA tv.) a Magyar Művészeti Akadémia 
létrehozásáról a nemzeti művészeti életben a rendszerváltás óta eltelt időszak egyik 
nagy jelentőségű változását segítette-segíti elő. Az Országgyűlés a törvény 
megalkotásával utat nyitott a művészeti élet önkormányzati alapú továbbfejlesztése 
előtt, lehetővé téve, hogy a szellemi élet meghatározó jelentőségű személyiségeinek 
mértékadó közössége véleményformálói legyenek a kulturális közéletnek. 
 
Az MMA megalakítása, az MMA Titkársága megalapítása, valamint ezek 
működtetésének elindítása összetett feladat volt, amelyhez – köztestület alapítására 
vonatkozó előzetes tapasztalatok hiányában – az Egyesületnek jogi, pénzügyi, 
államigazgatási, kommunikációs, rendezvényszervezői, közgyűjteményi, 
szervezetfejlesztési, kiadványszerkesztői ismeretekkel rendelkező szakemberekre is 



 

 

szüksége volt. Az egyes feladatokat részben munkavállalók, részben pedig megbízási 
szerződések alapján dolgozó tanácsadók, szakértők végezték. A szakértők, tanácsadók 
– javaslatokat kidolgozva - bekapcsolódtak a művészeti akadémia megalakításáról 
szóló törvény-tervezet egyeztetési folyamataiba, majd a törvény elfogadása után ezen 
szakértői kör a leendő köztestület költségvetését, szervezeti felépítését, működésének 
jogi szabályzóit dolgozta ki, valamint irányította , az átalakulási folyamat média-
kommunikációját.  
Új munkatársai részére a zavartalan és folyamatos munka érdekében az Egyesület a 
Kecske utcai házban bérelt további irodákat, amelyeket berendezett, s az ellátandó 
tevékenységhez szükséges technikai eszközökkel is felszerelt. 
 
A MMA tv. felhatalmazása alapján a köztestület alakuló közgyűlésének 
összehívásával egy nyolc tagú Szervező Bizottság fogalakozott, amelynek két tagját a 
köztársasági elnök, két tagját a miniszterelnök, két tagját az Országgyűlés elnöke, két 
tagját az Országgyűlés kulturális ügyekért felelős bizottsága kérte fel. Az MMA tv. 
vonatkozó rendelkezése értelmében az alakuló közgyűlésén az 1992. január 31-én 
alapított Egyesület azon tagjai vehettek részt, akik 2011. január 1-jén rendes tagjai 
voltak a társadalmi szervezetnek, megfelelnek a törvényben támasztott feltételeknek, 
és a taggá válási irányuló szándékukat a Szervező Bizottság felhívására és részére 
írásban kinyilvánították. Szintén a Szervező Bizottság feladata volt az alakuló 
közgyűlésen részt vevő alapító tagok minősítése és regisztrációja. Az alakuló 
közgyűlést a (4) bekezdés szerinti körben az (1) bekezdésben meghatározottak szerint 
a Szervező Bizottság hívta össze.  
 
2011. november 5-én, Budapesten, a Magyarság Háza Corvin termében került sor a 
Magyar Művészeti Akadémia köztestület alakuló ülésére, amelynek előkészítője és 
lebonyolítója az Egyesület volt. A Közgyűlés elfogadta a köztestület alapszabályát, 
elnöknek Fekete Györgyöt, alelnököknek Csáji Attilát és Zelnik Józsefet, főtitkárnak 
Dr. Kucsera Tamás Gergelyt, felügyelő testületi tagnak pedig Haris Lászlót 
választotta. Az alakuló ülésen a négy elnökségi tag közül két tagot, Jankovics Marcellt 
és Sára Sándort választottak meg. A közgyűlést az állami vezetés, a tudományos és a 
művészeti élet számos rangos személye tisztelte meg részvételével. Levezető elnök 
Pálinkás József, az MTA elnöke és Maróth Miklós, az MTA alelnöke volt. 
 
2011 novemberében megalakult az MMA, de működéséhez költségvetési forrás csak 
2012-től áll rendelkezésre. Ezen okból még Egyesületi finanszírozással és 
koordinálással zajlott le az MMA első ünnepi estje. „Kortársaink voltak” címmel 
reprezentatív kiállítással ünnepelte köztestületi rangra emelését a Magyar Művészeti 
Akadémia december 1-én az Iparművészeti Múzeum kupola termében. A tárlat a 
Makovecz Imre köré gyűlt szellemi kör két évtizedes történetét megidézve állított 
emléket néhai tagjainak. Hatvanegy művész életművének egy-egy darabját fénybe 
vonva tisztelgett azok előtt, akik halálukig tagjai voltak a Magyar Művészeti 
Akadémiának. Az est díszvendége és szónoka Orbán Viktor miniszterelnök volt. Az 
ünnepségen megjelent dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, továbbá számos 
állami és kulturális intézmény vezetője.  



 

 

A MAGYAR M ŰVÉSZETI AKADÉMIA 2012. ÉVI M ŰKÖDÉSE 
 
2012. január 10-én Schmitt Pál köztársasági elnök megerősítette tisztségében a 
köztestületi rangra emelkedett MMA elnökét, Fekete Györgyöt, január 11-én pedig 
jogerőre emelkedett az illetékes Fővárosi Bíróság határozata a Magyar Művészeti 
Akadémia köztestületi nyilvántartásba vételéről. 
 

II. 1. KÖZGY ŰLÉSEK 
 
A köztestület – 2011. novemberi megalakulását követően – első rendes közgyűlését 
január 28-án tartotta Budapesten, a Vörösmarty téri Kristályházban. A közgyűlés – 
többek között – megvitatta, majd elfogadta a 2012. évi akadémiai művészeti 
programot, illetve a köztestület költségvetését.  
A Magyar Művészeti Akadémia elnöksége nyolctagú (tiszteletbeli elnök 
megválasztása esetén kilenctagú), de az alakuló közgyűlésen a köztestület csak hat 
tagot választott meg, így a közgyűlés napirendjén szerepelt további két elnökségi tag 
megválasztása. A leadott támogató szavazatok alapján a közgyűlés csak egy elnökségi 
tagot választott meg Ács Margit személyében. A testület tiszteletbeli taggá választotta 
Kampis Miklóst, dr. Nemeskürty Istvánt, Rostoka Lászlót és Szenik Ilonát. A 
közgyűlés – többek között – megvitatta, majd elfogadta a 2012. évi akadémiai 
művészeti programot, illetve a köztestület költségvetését, amely lehetővé teszi a 
szervezet működését. A művészeti programok és alkotások megvalósítása, a díjak és 
ösztöndíjak odaítélése, a művészeti-, elméleti- és kulturális folyóiratok, valamint a 
társadalmi szervezetek és alkotóközösségek támogatása az éves költségvetés szerint és 
akadémiai szakmai program keretében történik. 
 
Az MMA június 30-i közgyűlésén az elnökség és a felügyelő testület tájékoztatta a 
köztestület megjelent tagjait az elmúlt félévben végzett munkáról. Az akadémikusok – 
többek között – megvitatták és elfogadták az Alapszabály módosítását, továbbá 
felhatalmazást adtak az elnökség részére az ösztöndíjak támogatási rendszerének 
kialakítására és az ösztöndíjazás elindítására. A közgyűlés Dévényi Sándort elnökségi 
taggá, Csete Györgyöt és Kampis Miklóst rendes taggá, valamint 50 művészt levelező 
taggá választott. 
 
2012. december 15-i közgyűlésen az Alapszabály módosításának elfogadása után 
határozathozatal született az MMA kultúrstratégiai szerepének megerősítéséről és 
egyes kulturális tárgyú jogszabályok módosításáról szóló kormánydöntés alapján 
módosuló törvény szerint, illetve kormányrendelet alapján lehetővé váló 
tagdelegálásokról. A Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanácsba, valamint a 
Magyar Ösztöndíj Bizottságba történő, valamint egyéb MMA általi tagdelegálásokra 
vonatkozó személyi döntések joga elnökségi hatáskörbe került, az MMA tv. szerinti 
beszámolási kötelezettséggel. 
A köztestület megválasztotta levelező és rendes tagjait. 

 
 



 

 

II. 2. AZ MMA ELNÖKSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGE   
A Magyar Művészeti Akadémia elnöksége 2011. november 5-én a köztestület 
megalakuláskor került megválasztásra. A választás során Fekete Györgyöt elnökké, 
Csáji Attilát és Zelnik Józsefet alelnökké, Jankovics Marcellt, Sára Sándort elnökségi 
taggá választották, Kucsera Tamás Gergelyt pedig főtitkárrá.  
Ugyanekkor került megalakításra az MMA Felügyelő testülete is melynek tagjai: Dr. 
Kazai Viktor (elnök), Dr. Vízkelety Mariann, Dr. Jávor András, Haris László 
akadémikus, valamint Erdélyi Rudolf Zalán. 
Az elnökség 2012. január 28-ig a megválasztott 6 (elnök, két alelnök, két elnökségi tag 
és főtitkár) fővel végezte a munkáját. A januári közgyűlésen a két betöltetlen elnökségi 
tagi helyből egyet sikerült betölteni, ennek a pozíciónak a betöltésére Ács Margitot 
választották meg. Az MMA Alapszabályának rendelkezései alapján a még betöltetlen 
elnökségi tagi helyet 6 hónapon belül kellett feltölteni, erre 2012. június 30-án került 
sor az MMA – 2012. évben – második közgyűlésén. A közgyűlés az elnökségbe 
Dévényi Sándort választotta meg. Az elnökség ettől az időponttól teljes létszámmal 
folytatta a munkát. 
Az MMA elnöksége a 2011 novembere és 2012. december 31. közötti időszakban 26 
ülést tartott. A 26 ülésből 2 rendkívüli (2012. május 22. és 2012. december 10.) és egy 
kihelyezett ülés volt (2012. szeptember 4-5., Tokaj). A fenti számból látható, hogy az 
Alapszabályban előírt ülésezési rendszeresség több mint kétszerese lett teljesítve. 
Ennek oka a köztestület megalakításával kapcsolatos napi szintű döntés-előkészítés és 
feladat-végrehajtás volt. 
Az elnökség munkáját tavaszi (2012. június 30-i közgyűlésig) és őszi (2012. július 1-
től 2012. december 31-ig) időszakra lehet behatárolni. A megalakulást követően a 
2012. januári közgyűlésig, az MMA szervezeti (Köztestület, Titkárság) kialakításának 
első lépései történtek meg. Az elnökség ekkor a működéshez szükséges alapokat tette 
le, a közgyűlés előterjesztett a működéshez elengedhetetlenül szükséges 
szabályzatokat és kialakította a további munkához szükséges munkamegosztás rendjét, 
amely alapján Csáji Attila alelnök urat általános alelnöki és a Nemzetközi Bizottság 
elnöki feladataival, Zelnik József alelnök urat pedig a Határon Túli Bizottság elnöki 
feladatainak ellátásával bízta meg. Az elnökség további tagjai feladatként megkapták, 
hogy egy-egy tagozat munkáját – összekötőként, különösen a tagozatvezetők 
megválasztásáig – figyelemmel kísérjék, segítsék. Ennek eredményeként: Ács Margit 
az Irodalmi és a Zeneművészeti, Fekete György az Iparművészeti és 
Tervezőművészeti, Jankovics Marcell a Képzőművészeti (2012. június 30-ig az 
Építőművészeti is), Sára Sándor a Film- és Fotóművészeti és a Színházművészeti, 
Zelnik József a Népművészeti, Néprajzi, Dévényi Sándor (2012. július 1-től) az 
Építőművészeti Tagozat üléseibe kapcsolódott be.  
Az MMA elnökségének a 2012. júniusi közgyűlésig a következő feladatokat kellett 
végrehajtania: a januári közgyűlés előkészítése, a tagozatok megalakulásának 
koordinálása, a pályázati támogatási rendszer kidolgozása, a januári közgyűlés 
határozatainak végrehajtatása, a júniusi közgyűlés előkészítése (a még üres elnökségi 
tagi hely betöltése, a rendes és levelező tagok megválasztása, az Alapszabály 
módosítása, stb.).  
Az elnökség a munkáját maga által előre meghatározott ütem szerint végezte. Ettől 
kettő alkalommal tért el: 2012. május 22-én, amikor is rendkívüli ülést kellett 



 

 

összehívni Csáji Attila alelnök úr felvetésére, az Indiában megvalósuló magyar 
képzőművészeti kiállítás ügyében és 2012. december 10-én, a közgyűlés előtt, a 
szükséges feladatok áttekintése céljából. 
2012. április közepéig megalakultak a művészeti tagozatok, megválasztásra kerültek 
tagozatvezetők, akik a 2012. május 8-tól vesznek részt az elnökség ülésein. 
Rövid nyári szünetet követően 2012 augusztusától ismét rendszeressé vált az MMA 
testületeinek munkája (elnökség, tagozatok). 
Az elvégzett munka értékelésére, valamint az elkövetkezendő időszak feladatainak 
megbeszélésére 2012. szeptember 4-5-én kihelyezett elnökségi ülés volt Tokajban, 
amelyen a Titkárság munkatársai is részt vettek. Ezen az ülésen került sor az év 
hátralévő része legfontosabb feladatainak ütemezéséről is (további tagválasztás 
menetrendje, 2013. évi programokhoz kapcsolódó konzultáció, támogatási rendszer 
döntéshozatali eljárásának átalakítása, az MMA-t érintő jogszabályok változásáról 
szóló konzultáció). 
Az őszi időszak legjelentősebb eseménye – amely alapjaiban határozta meg az őszi és 
téli hónapokat – a Kormányzat döntése, amely szerint az MMA tulajdonába adja a 
Műcsarnok épületét. Ennek a döntésnek a nyilvánosságra kerülése össztűz alá vonta a 
MMA testületeit, így az elnökséget is. A növekvő médianyomás eredményeként 2012. 
december 10-re – a decemberi közgyűlést megelőzően – ismét rendkívüli elnökségi 
ülés került összehívásra, ahol az elnökség a közelgő közgyűlés várható eseményeire 
igyekezett felkészülni, illetve nyilatkozatban állt ki az MMA elnöke mellett. 
A közel tizennégy hónapos elnökségi munka eredményesnek tekinthető, mivel a 
köztestület szervezeteinek, intézményeinek az alapozása befejeződött. Az előírt 
szabályzatok elkészültek, a testületek megalakultak, elkezdték munkájukat. A 
közgyűlések által meghatározott feladatok végrehajtásra kerültek, a függőben lévő 
ügyek pedig 2013 tavaszán pontosításra, vagy végrehajtásra kerültek. 
Az elnökség munkájának nehézségei az alábbiakban foglalhatóak össze: 
- a teljes elnökségi létszám csak későn, 2012 nyarára alakult ki, 
- a tagozatok, a tagozatvezetők 2012 májusától tudtak érdemben bekapcsolódni a 

munkába, 
- a munkamegosztás rendszere mindezek alapján folyamatosan volt csak 

fejleszthető, 
- a szeptember-novemberi időszakban – a kormányzati munkaütemezés okán – a 

jogszabályok kialakítására, véleményezésére rendelkezésre álló idő általában 
olyan rövid volt, hogy az elnökséget csak utólagosan lehetett tájékoztatni, ez 
belső feszültségeket eredményezett, 

- az ülések szűk időkeretei nem teszik lehetővé, hogy a tagozatvezetők – ez által 
a tagozatok – jobban megismerjék egymás munkáját, felmérhessék a lehetséges 
együttműködési lehetőségeket. 

A fent említett problémák többségére már 2012 második felében születtek 
megoldások: 
- az elnökség teljes létszámmal működik, a további munkamegosztás lehetséges, 
- létrejött az elnökségi konzultáció intézménye, amely hetente-kéthetente ülve 

tájékozódik az éppen aktuális kérdésekről, 



 

 

- létrejött a Tagozatvezetők Egyeztető Fóruma, amelyen a tagozatvezetők 
kötetlenül tájékozódnak egymás munkájáról és azokról az ügyekről, amelyek az 
elnökségi ülés időkeretébe nem férnek bele, 

- minden – nem azonnali választ igénylő – szakmai kérdést legalább az elnökség 
tagozatokhoz delegált tagjának, a tagozatvezetőjének, bizottsági elnökének 
látnia kell és arra érdemi javaslatot kell tennie. 

Az alábbiakban az elnökség 2012-ben végzett fontosabb tevékenységei kerülnek 
részletezésre. 
Stratégiaalkotás, szakmai anyagok, fejlesztések 
Az elnökség az első félév során elfogadott számos stratégiai anyagot (határon túli, 
nemzetközi, a Vigadó jövőbeni hasznosítására vonatkozó, stb.). 
A második félévben - a már májusban meginduló egyeztetések alapján - Csáji Attila 
alelnök, Ács Margit és Jankovics Marcell elnökségi tagok, Kucsera Tamás főtitkár, 
illetve a Titkárság munkatársai koncepcióvázlatokat, témajavaslatokat készítettek az 
MMA jövőben indítandó művészeti folyóiratával kapcsolatban. Az anyagokból készült 
összesített előterjesztést a szeptember elején tartott tokaji kihelyezett elnökségi ülés 
megvitatta, a munka a 2013. évben – további többkörös tárgyalás után – lett lezárva. 
Az illetékes tagozat támogatásával már az első félévben megindult az 53 magyar film 
elnevezésű sorozat előkészítése, mindezen munkát Sára Sándor elnökségi tag 
koordinálta. A vetítéssorozat ősszel elindult az Uránia Nemzeti Filmszínházban. 
Sára Sándor elnökségi tag – ugyancsak tagozati együttműködés mellett – koordinálta 
az MMA filmes eszközeinek szakmai igényfelmérését, az eszközök beszerzésére 
2012-ben sor került. 
Sára Sándor elnökségi tag és Kucsera Tamás főtitkár előkészítették (ezen témában 
előkészítő tárgyalásokat is folytatva) az MMA jövőbeni televíziós megjelenésének 
általános feltételeit (mind saját gyártású filmek későbbi bemutatásának lehetősége, 
mind műsorfolyamok együttműködésben történő összeállítása területén). 
Az augusztusi elnökségi ülés megtárgyalta az MMA díj és elismerésrendszerét (ennek 
végleges változatát 2013-ban fogadta el az elnökség), amellyel kapcsolatban az 
előterjesztést Kucsera Tamás főtitkár készítette el, hasonlóan az MMA támogatási 
rendszerének koncepciójához, amelyet a szeptemberi elnökségi ülés fogadott el. 
Csáji Attila alelnök és Kucsera Tamás főtitkár együttműködésben számos 
előterjesztést, illetve szakmai összefoglalót készített (pl. a Kassán megrendezendő 
Európai Kulturális Főváros Programsorozatról, illetve az alelnök úr kurátorsága 
mellett megvalósuló indiai képzőművészeti kiállítás megvalósítását célzó 
tárgyalásokról) az MMA nemzetközi tevékenysége megerősítésének szándékával, 
amelyhez kapcsolódóan a programok 2013-ban folyamatosan megvalósulnak. 
Összefoglaló anyag készült továbbá az MMA 2013. évi szerepvállalásának 
lehetőségéről az Olasz-Magyar Kulturális Évad, továbbá a párizsi UNESCO 
Székházban - vélhetően 2014 tavaszán - megvalósuló magyar művészeti 
bemutatkozáshoz. 2012-ben megindult a Magyarországon működő külföldi kulturális 
intézetekkel, valamint a Collegium Hungaricum-okkal, illetve az Európában működő 
művészeti profillal is rendelkező akadémiákkal a kapcsolatépítés.  
 
 
 



 

 

III.  XXXIV. fejezet Magyar M űvészeti Akadémia - Az előirányzatok alakulása 
 
Az előirányzatok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás 
összhangja az alakulás miatt a gazdálkodási év során folyamatosan növekvő volt. A 
szakmai feladatok 2013. évre áthúzódva teljesültek. 
 A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet 
kiadási előirányzatát 1500 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 1500 
millió forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése, illetve az előirányzat 
változások az alábbiak szerint alakultak: 
 
Előirányzatok alakulása        millió Ft 

 
 

Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft 

 
Az MMA költségvetésére vonatkozóan a könyvvizsgálatot jogszabály nem teszi 
kötelezővé. Ennek ellenére az MMA vezetése független könyvvizsgáló megbízásáról 
döntött. Az intézmény 2012. évi éves elemi költségvetési beszámolóinak 
könyvvizsgálatát a CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 6, cégjegyzékszám: Cg. 
01-09-062748, MKVK tagsági szám: 000071) végezte.  
 
A könyvvizsgáló valamennyi beszámolót minősítés nélküli véleménnyel látta el. A 
könyvvizsgálatnak az MMA Titkárságának saját bevétele jelentette forrását.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2011. évi 
tény

2012. évi 
eredeti 

előirányzat

2012. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2012. évi 
módosított 
előirányzat

2012. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás - 1 500,0   - 1 502,3   909,4   0,00 60,53

ebből:  személyi juttatás - 969,0   - 1 124,1   638,1   0,00 56,77

Bevétel - - - 2,3   2,3   0,00 100,00

Támogatás - 1 500,0   - 1 500,0   1 500,0   0,00 100,00

Előirányzat-maradvány - - - - - 0,00 0,00

Létszám (fő) - 235 - - 19 - -

%-banmillió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Megnevezés
Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 1 500,0 0,0 1 500,0 365,5 35,0 
 - Költségvetési szerv 152,8 0,0 152,8 -7,0 
 - Fejezeti kezelésű előirányzat -152,8 0,0 -152,8 0,0 
 - Engedélyezett többletbevétel 2,3 2,3 0,0 0,0 
2012. évi módosított előirányzat 1 502,3 2,3 1 500,0 358,5 



 

 

III. 1.    1. CÍM, 1. ALCÍM: MMA TITKÁRSÁG IGAZGATÁ SA - AZ MMA 
TITKÁRSÁG MEGALAPÍTÁSA, 2012. ÉVI M ŰKÖDÉSE 
 
adószám:   15795506-2-41 
államháztartási azonosító:  331751 
törzskönyvi azonosító: 795504 
szakágazat:              841107 
képviseli:    Dr. Kucsera Tamás Gergely főtitkár 
 
 

III. 2. A TITKÁRSÁG M ŰKÖDÉSE 
 
Az MMA tv. értelmében Fekete György elnök az MMA a köztestületi feladatai 
szervezésére, költségvetési fejezete és intézményei igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, 
vagyonkezelési és ellenőrzési feladatai ellátására költségvetési szervként 2011. 
december 27-én aláírta a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága (a továbbiakban: 
Titkárság) alapító okiratát. A Titkárság megfelelő működésének biztosítása 
(szabályzatok megalkotása, pénzügyi rendszerek bevezetése stb.) érdekében 
munkatársakat csak 2012 februárjától foglalkoztat. A 2011. november 5. és 2012. 
február 1. közötti időszakban a működés igazgatási, adminisztratív feltételeit az 
Egyesület biztosította. 
 
Az MMA tv. vonatkozó rendelkezése alapján az MMA Titkárságát a főtitkár vezeti. A 
Titkárság szervezeti és működési szabályzata szerint 2012-ben egy főosztályra, 
valamint további osztályokra, illetve csoportszintű szervezeti egységekre tagolódott. 
 
A Titkárság alaptevékenysége az MMA által irányított költségvetési szervként az 
MMA közfeladatai ellátásával összefüggő igazgatási, gazdálkodási, így különösen 
pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatok ellátása, az MMA köztestületi 
szervei testületi munkájának segítése. Mindezek teljesíthetősége érdekében a 2012 
februárjában kinevezett köztisztviselők kezdték el kialakítani a működést. A Titkárság 
elhelyezése 2012. március második felében oldódott meg azzal, hogy a szervezet 
átköltözött a Vörösmarty tér 1. szám alatti Kristályház II. emeletére. A költözésig a 
Titkárság az ellátandó feladatokhoz mérten rendkívül kis létszámmal, alacsony 
infrastrukturális körülmények között kezdte meg munkáját. Csak az irodaváltás tette 
lehetővé újabb munkatársak felvételét, illetve ekkortól vált biztosítottá a magasabb 
szintű informatikai, irodatechnikai háttér.  
 
A Titkárság 2012. első felében – összhangban a vonatkozó jogszabályi előírásokkal – 
megalkotta a saját, valamint a köztestület működésének legfontosabb szabályzóit 
(szabályzatokat, ügyrendeket, munkaterveket stb.), pénzügyi és informatikai 
rendszereket vezetett be, továbbá csatlakozott központosított rendszerekhez (kincstári 
e-adatszolgáltatás, KIR bérszámfejtési rendszer, Giro utalási rendszer, Wintiszt humán 
erőforrás nyilvántartási rendszer, elektronikus iktatási rendszer, központosított 
közbeszerzési rendszer stb.). 
 



 

III. 3. GAZDÁLKODÁS ÉS VAGYONVÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI
Az alapítással egy időben vagyon nem lett hozzárendelve az intézményhez illetve a 
Magyar Művészeti Akadémiához
zajlott, s zajlik napjainkban is 
szervezet közbeszerzéseken és tárgyalások során történ
közelsége miatt bérleményként került a Titkársághoz a Vigadó tér 1. sz. alatt lév
ingatlanban egy egy légterű
megteremtéséhez, idegen épül
beszerzésre kerültek a munka végzéséhez szükséges eszközök. Áprilistól rendszeressé 
váltak a Pesti Vigadó jogi helyzetével, a beruházás pillanatnyi állásával kapcsolatos 
egyeztetések, ezek előkészíté
során a köztestületi es titkársági struktúra kialakult, a szervezeti m
A Köztestület kiegyensúlyozott gazdálkodás, és egyre er
közfeladat-ellátás, a Titkárság pedig gondos ügykezelés mellett m

A befektetett eszközök nettó értékének alakulása (e Ft)

103 641

31 373

Eszközök nettó értéke

III. 3. GAZDÁLKODÁS ÉS VAGYONVÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI
őben vagyon nem lett hozzárendelve az intézményhez illetve a 

vészeti Akadémiához. Tavasztól az egész évre jellemzően 
zajlott, s zajlik napjainkban is – a köztestületi-titkársági elhelyezés b

közbeszerzéseken és tárgyalások során történő felszerelése. A Vigadó 
közelsége miatt bérleményként került a Titkársághoz a Vigadó tér 1. sz. alatt lév
ingatlanban egy egy légterű iroda, amelyet a munkavégzésre alkalmas állapot 
megteremtéséhez, idegen épületen végzett beruházással át kellett alakítani, valamint 
beszerzésre kerültek a munka végzéséhez szükséges eszközök. Áprilistól rendszeressé 
váltak a Pesti Vigadó jogi helyzetével, a beruházás pillanatnyi állásával kapcsolatos 

őkészítése és az ezekből fakadó feladatok végrehajtása. 2012. év 
során a köztestületi es titkársági struktúra kialakult, a szervezeti működés stabillá vált. 
A Köztestület kiegyensúlyozott gazdálkodás, és egyre erősebb szakmai

ság pedig gondos ügykezelés mellett működött.

A befektetett eszközök nettó értékének alakulása (e Ft)

22 241

18 350

Eszközök nettó értéke

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó 

vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések és 

felszerelések

Járművek

 

III. 3. GAZDÁLKODÁS ÉS VAGYONVÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI  
ben vagyon nem lett hozzárendelve az intézményhez illetve a 

ően – folyamatosan 
titkársági elhelyezés bővítése, a 

ő felszerelése. A Vigadó 
közelsége miatt bérleményként került a Titkársághoz a Vigadó tér 1. sz. alatt lévő 

 iroda, amelyet a munkavégzésre alkalmas állapot 
eten végzett beruházással át kellett alakítani, valamint 

beszerzésre kerültek a munka végzéséhez szükséges eszközök. Áprilistól rendszeressé 
váltak a Pesti Vigadó jogi helyzetével, a beruházás pillanatnyi állásával kapcsolatos 

l fakadó feladatok végrehajtása. 2012. év 
űködés stabillá vált. 

ősebb szakmai-művészeti 
űködött. 

  



 

 

III. 4.  SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA  

 
A Titkárság létszámának alakulása 2012-ben 
 

január 1 fő 
február  9 fő 
március  16 fő 
április 26 fő 
május     28 fő 
június    29 fő 
július  30 fő 
augusztus  30 fő 
szeptember  30 fő 
október  32 fő 
november   32 fő 
december 34 fő 

 
Létszámváltozás okai 
 
Az Magyar Művészeti Akadémia Titkársága január 1-én 1 tisztségviselővel, a Főtitkár 
munkába lépésével kezdte meg munkáját. A létszám, lévén az Intézmény fejlődő 
szervezet, a feladatok bővülésével folyamatosan és lassan növekedett. 
 
 
Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások 
 
Az Intézmény kialakításához, elhelyezésének megoldásához, a feladatok 
megkezdéséhez, valamint az MMA programjainak beindításához, a Köztestületi tagok 
tiszteletdíjai számfejtésének elindításához megfelelő gazdasági, személyi és 
informatikai környezetet sikerült biztosítani, megfelelve a XXI. század 
követelményeinek. 
 
 
III. 5. EL ŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA, EL ŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSOK 
LEVEZETÉSE 

Előirányzatok alakulása                millió Ft 

 

2011. évi 
tény

2012. évi 
eredeti 

előirányzat

2012. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2012. évi 
módosított 
előirányzat

2012. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás - 755,2 0 910,3 481,1 0,00 52,85

ebből:  személyi juttatás - 197,2 0 190,2 119,7 0,00 62,93

Bevétel - 0 0 2,3 2,3 0,00 100,00

Támogatás - 755,2 0 908,0 908,0 0,00 100,00

Előirányzat-maradvány - – 0 0 0 0,00 0,00

Létszám (fő) - 35 19

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban



 

 

Az MMA Titkárságánál az Európai Uniós támogatási program keretében megvalósuló 
támogatás és az ezzel kapcsolatban felhasználandó saját költségvetési források 
bemutatása, továbbá a könyvviteli mérlegben kimutatandó részesedések tétele nem 
értelmezhető. 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végzett, a könyvek és a beszámoló 
kizárólag az alapfeladattal kapcsolatos eszközöket és forrásokat, valamint pénzügyi 
tranzakciókat tartalmazza. A gazdálkodást érintően olyan rendkívüli események vagy 
körülmények, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és 
összetételének alakulására hatással voltak, nem álltak fenn. 
 
A Titkárság közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott 
feladatokra kifizetéseket nem teljesített, illetve ezen szervezetek részére 
térítésmentesen eszközöket nem juttatott.  
 
Előirányzat-módosítások levezetése                   millió Ft  

 
 
Bevételként került elszámolásra, és többletbevételnél előirányzatosításra egyszeri 
jelleggel a diszkont kincstárjegyek hozama 2,2 millió forinttal, valamint a fennmaradó 
0,1 millió forint továbbszámlázott szolgáltatási bevétel, illetve áru- és készlet 
értékesítés ÁHT-n kívülre történő számlázás bevétele szintén egyszeri jelleggel.  
 
A 152,8 millió Ft fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás az alábbi tételekből 
tevődött össze: 
- a Vigadó Galéria kiállításai fejezeti kezelésű előirányzatról a Magyar 

Művészeti Akadémia Titkársága sor részére az 56/56 ünnepségekre 8.000 E Ft 
került átcsoportosításra. 

- A Konferenciák, nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzatról a Magyar 
Művészeti Akadémia Titkársága sor részére 9.940 E Ft került átcsoportosításra,. 

- „Az organikus formáktól a fényművészetig” - kortárs magyar képzőművészeti 
kiállításra Indiában, a Kassa Európa Kulturális Fővárosa programokra, valamint 
a párizsi UNESCO székházban való történő bemutatkozás előkészítéséhez. 

-  A Kutatási tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról a Magyar 
Művészeti Akadémia Titkársága sor részére  
• együttműködési keret-megállapodások alapján művészeti célú kutatások 

megrendelésére, valamint 
• általános titkársági feladatokra 

38. 225 E Ft került  átcsoportosításra 

Megnevezés
Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 755,2 0 755,2 197,2 35
Módosítások jogcímenként 
 - engedélyezett többlet bevétel 2,3 2,3
 - fejezeti hatáskörű előirányzat-átcsoportosítás 152,8 152,8 3,0
 - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0 0 -10,0
2012. évi módosított előirányzat 910,3 2,3 908,0 190,2



 

 

-  A Magyar Művészetek Háza Programok előirányzat 153.000 E forint 
keretösszegén a támogatási igények elbírálását követően fennmaradó 52.647 E 
forint került átcsoportosításra MMA elnökség által jóváhagyott akadémiai 
művészeti szakmai programok finanszírozására. 

-  Az Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek 
támogatása előirányzat 100.000 E forint keretösszegén a támogatási igények 
elbírálását követően fennmaradó 43. 970 E forint került átcsoportosításra az 
MMA elnökség által jóváhagyott akadémiai művészeti szakmai programok 
finanszírozására. 

Az elnökség elkötelezett abban, hogy az MMA jövőbeni, kormányzati szándék 
alapján kultúrastratégiai szerepvállalásnak megerősítését a XX. századi kortárs 
magyar művészeti – és művelődéstörténeti eredményeit a tagozati programok 
megvalósításával mutathassa meg. 

A fenti cél biztosítására az átcsoportosításokkal 8 tagozatra tagozatonként egyenlő, 
bruttó 12.500.000 forint összeg vált felhasználhatóvá. A tagozati programok közül 
egyebek mellett az alábbiak valósultak meg 
Irodalmi Tagozat: Hommage á Weöres Sándor, Ágh István Összegyűjtött versek c. 
kötetének megjelentetése; 
Zeneművészeti Tagozat: Erkel István király c. operaelőadás megtartása, Budapesti 
Vonósok - Hangverseny (Győr, Eger, Pécs, Szeged); 
Színházművészeti Tagozat: Örkény fesztivál megrendezése, Egri Gárdonyi Géza 
Színház Szent Johanna c. előadásának megvalósítása; 
Építőművészeti Tagozat: Budapest konferencia, 75 év felettiek - üzenő füzet; 
Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat: Iparművészeti és tervezőművészeti 
felsőoktatási konferencia, A Vásárhelyi Kerámia Szimpózium történetét bemutató 
kiállítás és konferencia megrendezése; 
Képzőművészeti Tagozat: A Képzőművészeti Tagozat internetre készülő katalógusa, 
Kéri Imre londoni kiállításának lebonyolítása;  
Népművészeti, Néprajzi Tagozatának: Muzsikus portrékat bemutató DVD sorozat 
megjelentetése, Hagyományok Háza Baráti Körének Táncház Napja; 
Film- és Fotóművészeti Tagozat: 11. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál és a 8. 
Európai Animációs Játékfilmfesztivál előkészítése, megvalósítása, Móser Zoltán 
Valahol Európában c. kiállításához album készítése. 
 
A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága 2012. évi maradványa   ezer Ft 

 
 
 
 
 

# Megnevezés Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Tárgyévi 
kötelezettségvállalás 
pénzügyi teljesítése

Pénzügyileg nem 
teljesített tárgyévi 

kötelezettségvállalás 
év végi állománya

Kötelezettség- 
vállalással nem 
terhelt (szabad) 

előirányzat
1 2 3 4 5

1 Személyi juttatások 197 200 190 200 119 654 18 966 51 580
2 Munkaadókat terhelő járulékok 43 000 45 270 31 585 4 752 8 933
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 305 000 454 810 145 454 279 104 30 252
4 Működési kiadások : 545 200 690 280 296 693 302 822 90 765

5 Felhalmozási kiadások : 210 000 220 000 184 418 32 178 3  404

6 Kiadások összesen: 755 200 910 280 481 111 335 000 94 16 9



 

 

IV. 1 CÍM, 2 ALCÍM: MMA KÖZTESTÜLETI FELADATOK 
 
államháztartási azonosító:  333328 
PIR-törzsszám:  T103400 
szakágazat:             841107 
képviseli:    Fekete György elnök 
 
2011. november 5-én, Budapesten, a Magyarság Háza Corvin termében került sor a 
Magyar Művészeti Akadémia (MMA) köztestület alakuló ülésére, ezt követően az 
MMA elnöksége megkezdte tevékenységét.  
2012 első hónapjaiban több művészeti tagozat elindította előkészítő munkáját, majd a 
tagozatok egymást követően megalakultak: 
 
Film- és Fotóművészeti Tagozat   2012. március 21.  
Színházművészeti Tagozat    2012. március 21. 
Irodalmi Tagozatának    2012. március 22. 
Képzőművészeti Tagozat    2012. március 22.  
Zeneművészeti Tagozat    2012. március 26. 
Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat 2012. április 2.  
Építőművészeti Tagozat    2012. április 5. 
Népművészeti, Néprajzi Tagozatának  2012. április 11. 
A tagozatok megválasztották a tagozatvezetőket, elfogadták ügyrendjük, ezt követően 
pedig a tagozati munka megindult, részben a tagozati belső munkarend kialakításával, 
részben a tagozati munkaterv összeállításával, valamint részben a 2012. évben két 
körben lezajlott tagválasztáshoz kapcsolódóan a tagjelölési eljárásokkal.  
 
Mindezek mellett elmondható, hogy az év utolsó harmadában a tagozati 
együttműködések is kialakultak, valamint a tagozatok három-három fős bizottságokat 
választottak az MMA művészeti, kulturális támogatásokat biztosító forráselosztási 
rendszerének döntés-előkészítési testületeként. Mindezek mellett - elnöki 
bizottságként, 2012. november 26-án - megalakult a Tagozatvezetők Fóruma.  
 
Építőművészeti Tagozat 
A Tagozat alakuló ülésére 2012. április 5-én került sor. A Tagozat 18 taggal alakult 
meg, a tagozat vezetőjének Ferencz Istvánt választották.  
A tavaszi tagjelölés időszakában a Tagozat létszáma két rendes és öt levelező taggal 
bővült. Az Elnökség által meghatározott kvótaszámok alapján a decemberi tagjelölés 
négy rendes és három levelező tag felterjesztését tette lehetővé a Tagozat számára.  
Ekler Dezső 2012. december 14-én kilépett az MMA tagjainak sorából. 
Így a Tagozatnak 2012. év végén 23 rendes és 4 levelező tagja volt. 
 
Film- és Fotóművészeti Tagozat 
A Tagozat alakuló ülésére 2012. március 21-én került sor. A Tagozat 15 taggal alakult 
meg, a tagozat vezetőjének Dárday István választották.  
A tavaszi tagjelölés időszakában a Tagozat az öt fős levelező tagi „kontingensét” 
három filmes, két fotós jelölttel terjesztette a Közgyűlés elé. Az Elnökség által 



 

 

meghatározott kvótaszámok alapján a decemberi tagjelölés öt rendes és négy levelező 
tag felterjesztését tette lehetővé a Tagozat számára.  
Korniss Péter fotóművész 2012. december 15-én kilépett az MMA tagjainak sorából.  
Így a Tagozatnak 2012. év végén 19 rendes és 4 levelező tagja volt. 
 
Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat 
A Tagozat alakuló ülésére 2012. április 2-án került sor. A Tagozat 17 taggal alakult 
meg, a tagozat vezetőjének Simon Károly választották.  
A tavaszi tagjelölés időszakában a Tagozat a 7 fős levelező tagi „kontingensét” 2 
textilművész, 1 üvegművész, 1 ötvösművész, 1 belsőépítész, 1 formatervező művész, 1 
grafikusművész tagjelöltekkel továbbította az Elnökség felé döntéshozatalra. Az 
Elnökség által meghatározott kvótaszámok alapján az őszi tagjelölés 7 rendes és 5 
levelező tag: 2 keramikusművész, 2 textilművész, 1 grafikusművész felterjesztését 
tette lehetővé a Tagozat számára.  
Így a Tagozatnak 2012. év végén 24 rendes és 5 levelező tagja volt. 
 
Irodalmi Tagozat 
A Tagozat alakuló ülésére 2012. március 22-én került sor. A Tagozat 41taggal alakult 
meg, a tagozat vezetőjének Mezey Katalint választották.  
A Tagozat fontos feladata volt a 2012. év során 2 körben (júniusban és decemberben) 
történő tagbővítés. Ezzel kapcsolatban elvi kérdésként merült fel a kiemelkedő 
műfordítói munkássággal rendelkező jelöltek tagként, illetve tiszteletbeli tagként való 
felvétele, amelyre javaslattal is éltek az Elnökség felé. A tagbővítések során 1 rendes 
és 5 levelező taggal bővült a tagozat. 
Így a Tagozatnak 2012. év végén 42 rendes és 5 levelező tagja volt. 
 
Képzőművészeti Tagozat 
A Tagozat alakuló ülésére 2012. március 22-én került sor. A Tagozat 40 taggal alakult 
meg, a tagozat vezetőjének Szemadám Györgyöt választották.  
A tavaszi tagjelöléskor 3 levelező taggal bővült a Tagozat létszáma, az őszi tagjelölési 
időszakban 1 rendes és 4 levelező tag felvételét továbbította döntéshozatalra az 
Elnökség, majd a Közgyűlés felé. 
Néhai tagjaink: Páll Lajos, Lugossy Mária és Jakobovits Miklós. 
Fehér László 2012. december 11-én, Kaján Kalász Tibor 2012. december 27-én 
kilépett a Tagozatból. 
A Tagozatnak 2012. év végén 36 rendes és 6 levelező tagja volt. 
 
Népművészeti, Néprajzi Tagozat 
A Tagozat alakuló ülésére 2012. április 11-én került sor. A Tagozat 7 taggal alakult 
meg, a tagozat vezetőjének Erdélyi Zsuzsannát választották. 
A 2012. évben két körben (júniusban és decemberben) lebonyolított tagbővítés során a 
Tagozat a tagfelvételi eljárás során az elméleti szakemberek, néprajztudósok helyett a 
tárgyalkotó népművészet kvalitásos mestereinek beemelését tartotta elsődlegesnek. 
Összesen 7 rendes és 5 levelező taggal bővítette létszámát. Novák Ferenc rendes tag 
kilépett az MMA tagjainak sorából.  
Így a Tagozatnak 2012. év végén 14rendes és 4 levelező tagja volt. 



 

 

 
Színházművészeti Tagozat 
A Tagozat alakuló ülésére 2012. március 21-én került sor. A Tagozat 2 fő taggal 
alakult meg, a tagozat vezetőjének Szakonyi Károlyt választották.  
Tekintettel arra, hogy az MMA Egyesületben nem működött Színházművészeti 
Tagozat, ennek megalapítása szükségessé és időszerűvé vált. 2012-ben az MMA 
Köztestület Színházművészeti Tagozata két körben (2012. júniusban és decemberben) 
színművészekkel, díszlet-, látvány- és jelmeztervezőkkel, valamint operaénekesekkel 
bővült.  
A Tagozatnak 2012. december 15-ig 2 fő rendes, 11 fő levelező tagja volt, ezt követően 
13 rendes, 12 fő levelező, 1 felfüggesztett levelező tagja volt.  
2012-ben az MMA Köztestületének Színházművészeti Tagozata összesen 5 ülést tartott.  
 
Zeneművészeti Tagozat 
A Tagozat alakuló ülésére 2012. március 26-án került sor. A Tagozat 15 fő taggal 
alakult meg, a tagozat vezetőjének Dubrovay Lászlót választották.  
Az Alapszabályban leírtak szerint a Tagozat előadóművészekkel történő kibővítése 
volt a cél. A Tagozat a zeneszerzők és zenetörténészek mellett karnagyok, 
karmesterek, hangszeres művészek (gordonka-, zongora-, és hegedűművész) tagok 2 
körben történő felvételére került sor. 
A Tagozatnak 2012. december 15-ig 15 fő rendes, 7 fő levelező tagja, ezt követően 22 
rendes, 6 fő levelező tagja volt.  
 
A Magyar Művészeti Akadémia Köztestület személyi juttatási az akadémiai tagok 
tiszteletdíját, valamint az elnök (törvény szerint), a két alelnök, az elnökségi tagok, 
tagozatvezetők, felügyelő testületi tagok tiszteletdíját (alapszabály szerint) 
tartalmazza.  

IV. 2. ELŐIRÁNYZATOK  ALAKULÁSA, EL ŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSOK 
LEVEZETÉSE 
 
Előirányzatok alakulása        millió Ft 

 
Az MMA köztestületi feladatok kiemelt előirányzatai év közben nem változtak, a 
beszámoló a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott eredeti előirányzatokat 
tartalmazza. 
 
Az MMA köztestületi feladatok eredeti kiadási előirányzatát a költségvetési törvény 
213 800 ezer Ft-ban határozta meg. Az MMA köztestületi feladatok kiadásait 

2011. évi 
tény

2012. évi 
eredeti 

előirányzat

2012. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2012. évi 
módosított 
előirányzat

2012. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás - 213,8 0 213,8 157,0 0,00 73,43

ebből:  személyi juttatás - 168,3 0 168,3 128,3 0,00 76,23

Bevétel - 0 0 0 0 0,00 0,00

Támogatás - 213,8 0 213,8 213,8 0,00 100,00

Előirányzat-maradvány - – 0,00 0

Létszám (fő) - 200 0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban



 

 

kizárólag költségvetési támogatás finanszírozta, 2012. évben törvény szerinti bevétel 
tervezésére nem került sor, és saját bevétel nem keletkezett.  
A kiadási teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 73,4 %-ra alakult. A költségvetési 
támogatás igénybe nem vett összege előirányzat-maradványként jelentkezik, melyből a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2013. június 30-ig kerül kifizetésre.  A 
keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradvány 56.224 E Ft volt. 
 
A Magyar Művészeti Akadémia Köztestületi feladatok 2012. évi maradványa, ezer Ft 

 
 
A költségvetési támogatást a törvényben meghatározott céloknak megfelelően az 
akadémikusok személyi juttatásai és járulékai kifizetésére használtuk fel.  
 
A tervezéskor létszámként került feltüntetésre az akadémikusi taglétszám, amely nem 
része az éves átlagos statisztikai állományi létszámnak. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése                     millió Ft

 
 
Az MMA köztestületi feladatoknál az Európai Uniós támogatási program keretében 
megvalósuló támogatás és az ezzel kapcsolatban felhasználandó saját költségvetési 
források bemutatása, továbbá a könyvviteli mérlegben kimutatandó részesedések tétele 
nem értelmezhető. 
 
Az MMA köztestületi feladatoknál olyan rendkívüli események vagy körülmények, 
amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására 
hatással voltak, nem álltak fenn. 
  

# Megnevezés Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Tárgyévi 
kötelezettségvállalás 
pénzügyi teljesítése

Pénzügyileg nem 
teljesített tárgyévi 

kötelezettségvállalás 
év végi állománya

Kötelezettségválla
lással nem terhelt 

(szabad) 
előirányzat

1 2 3 4 5
1 Személyi juttatások 168 300 168 300 128 300 551 39 449
2 Munkaadókat terhelő járulékok 45 500 45 500 28 725 0 16 775
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0
4 Működési kiadások : 213 800 213 800 157 025 551 56 224

5 Felhalmozási kiadások : 0 0 0 0 0

6 Kiadások összesen: 213 800 213 800 157 025 551 56 224

Megnevezés
Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 213,8 213,8 168,3
Módosítások jogcímenként - - - -
2012. évi módosított előirányzat 213,8 213,8 168,3



 

 

V. 4. CÍM: FEJEZETI KEZELÉS Ű ELŐIRÁNYZATOK  
 
PIR-törzsszám:  795515 
szakágazat:             841191 
 
Magyarország 2012. évi központi költségvetését megállapító törvény az MMA fejezeti 
kezelésű előirányzatain támogatás jogcímen rendelkezésre álló összeget 486 millió 
forintban állapította meg. A 2012. január 28-ai Közgyűlés az MMA elemi 
költségvetésének elfogadása keretében a XXXIV. számú fejezet előirányzatai 
felhasználási céljairól, továbbá a támogatási összeg támogatottankénti maximumának 
6 millió forintban történő megállapításáról döntött. Az MMA elnöksége 2012. február 
5-ei és szeptember 28-ai, támogatási irányelveket tartalmazó döntései alapján került 
sor a fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási szabályainak megállapítására, 
illetve a felhasználás szabályozása pontosítást célzó módosítására, melyet az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértési jogkörében eljárva jóváhagyott.  
Az egyedi támogatási kérelmek igénylésének és pályázati kiírásoknak az MMA 
hivatalos honlapján történő 2012. június 19-ei megjelentetésére a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájával történő egyeztetés, majd az EU 
kulturális célú támogatásokkal kapcsolatos mentességi szabályozással való összhang 
igazolását követően került sor. 
 
A Titkárság az MMA közfeladataink ellátása érdekében, az MMA fejezeti kezelésében 
lévő előirányzatok terhére művészeti könyv- és folyóirat támogatása céljából (45 
millió forint), továbbá a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti 
és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészeti alkotómunka 
feltételeinek megerősítésére (110 millió forint) írt ki pályázatokat. Mindezeken túl 
egyedi kérelmek alapján támogatta országos művészeti társaságok, szövetségek és 
társult szervezetek tevékenységét (56,03 millió forint), társfinanszírozással hozzájárult 
számos művészeti program megvalósulásához (100,3 millió forint), továbbá 
művészeti, kutatási tevékenység folytatásához (21,775 millió forint). A pályázatokról 
döntő művészeti tagozati bizottságok 2012. október és november folyamán üléseztek. 
 
A támogatottak listáját a Magyar Művészeti Akadémia hivatalos honlapján 
(www.mma.hu) közzétette.  
 
Előirányzatok alakulása         millió Ft 

 
 
 

2011. évi 
tény

2012. évi 
eredeti 

előirányzat

2012. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2012. évi 
módosított 
előirányzat

2012. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás - 531,0 0 378,2 271,3 0,00 71,73

ebből:  személyi juttatás - 0 0 0 0 0,00 0,00

Bevétel - 0 0 0 0 0,00 0,00

Támogatás - 531,0 0 378,2 378,2 0,00 100,00

Előirányzat-maradvány - – 0 0 0 0,00 0,00

Létszám (fő) - 0 0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban



 

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése millió Ft

 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió Ft  

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  millió Ft  

 
 
 
MMA FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ALCÍMENKÉNT 
 
4. cím, 1. alcím: Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult 
szervezetek támogatása 
 
 
államháztartási azonosító:  FK303435 
PIR-törzsszám:  795515 
szakágazat:             841101 
 
Az Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek 
támogatására beérkezett egyedi kérelmek alapján összesen 28 szervezet jutott 0,2 - 6 
 millió Ft összegű, összesen 56,03 millió forint összegű működési, illetve 
programtámogatáshoz.    
Működési támogatásban részesült többek között a Magyar Fotóművészek Szövetsége, 
a Magyar Teátrumi Társaság, a Maszk Országos Színészegyesület, szakmai 
programjaira egyebek mellett a Magyar Grafikusművészek Szövetsége, a Magyar 
Táncművészek Szövetsége, a Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok 

Megnevezés
Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 531,0 531,0 0 0
Módosítások jogcímenként
 - fejezeti hatáskörű előirányzat átcsoportosítás -152,8 -152,8 0
2012. évi módosított előirányzat 378,2 378,2 0 0

Kiadás Bevétel Támogatás

2011. évi CLXXXVIII.  törvény szerinti előirányzat 531,0 0,0 531,0

Módosítások kedvezményezettenként

− saját intézménynek

= meghatározott feladatra -152,8 0,0 -152,8

2012. évi módosított előirányzat 378,2 0 378,2

Megnevezés

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− nonprofit társaság (33 db) 61,3 61,3

− gazdasági társaság (170 db) 199,8 199,8

− magánszemély (16 fő) 9,3 9,3

− egyéb (külföldi) (3 db) 0,9 0,9

Összes kifizetés 271,3 271,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból



 

 

Szövetsége kapott támogatást. A támogatottakról készült teljes lista a www.mma.hu 
oldalon megtalálható. 
 
 
Előirányzatok alakulása        millió Ft 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft

 
Az Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása 
előirányzat 100,0 millió forint keretösszegén a támogatási igények elbírálását követően 
fennmaradó 43,97 millió forint került átcsoportosításra az 1. cím 1. alcím MMA 
Titkárság Igazgatása számára. 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió Ft 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió Ft                                                  

 
 
 
A keletkezett 13,2 millió forint maradvány teljes összege kötelezettségvállalással 
terhelt.  
 

2011. évi 
tény

2012. évi 
eredeti 

előirányzat

2012. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2012. évi 
módosított 
előirányzat

2012. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás - 100,0 0 56,0 42,8 0,00 76,43

ebből:  személyi juttatás - 0 0 0 0 0,00 0,00

Bevétel - 0 0 0 0 0,00 0,00

Támogatás - 100,0 0 56,0 56 0,00 100,00

Előirányzat-maradvány - – 0 0 0 0,00 0,00

Létszám (fő) - 0 0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Megnevezés
Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 100,0 100,0 0 0
 - fejezeten belüli átcsoportosítás irányító szervi 
hatáskörben 

-44,0 -44,0 0

2012. évi módosított előirányzat 56,0 0,0 56,0 0 0

Kiadás Bevétel Támogatás

2011. évi CLXXXVIII.  törvény szerinti előirányzat 100,0 100,0

Módosítások kedvezményezettenként

− saját intézménynek

= meghatározott feladatra -44,0 -44,0

2012. évi módosított előirányzat 56,0 56,0

Megnevezés

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− nonprofit társaság (6 db) 20,2 20,2

− gazdasági társaság (15 db) 22,6 14,2 8,4

Összes kifizetés 42,8 14,2 28,6

Megnevezés Kiadás Kiadásból



 

 

4. cím, 2. alcím: Magyar Művészetek Háza Programok 
 
államháztartási azonosító:  FK303446 
PIR-törzsszám:  795515 
szakágazat:             841101 
 
A Magyar Művészetek Háza Programok támogatása keretében 69 egyedi 
támogatás összesen 100,349 millió forinttal került támogatásra.  
A támogatásban részesültek működési formájukat tekintve jellemzően civil 
szervezetek (43 db,  62 %-a), illetve gazdasági társaságok voltak (21 db, az 
támogatottak 30 %-a), valamint az egyes programok esetében alkotók, szerzői jog 
jogosult magánszemélyek (5 db,  támogatottak  7 %) nyertek el megvalósítást lehetővé 
tevő forrásokat. Programtámogatásban részesült többek között a Belvárosi Művészek 
Társasága, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, a Mosonmagyaróvár 
Múzeum Alapítvány, szakmai programjaira egyebek mellett a Pollack Mihály Műszaki 
Kar Villamos Alapítvány, a Közép-Európa Táncszínház Egyesület, a Magyar 
Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsége kapott támogatást. A 
támogatottakról készült teljes lista a www.mma.hu oldalon megtalálható. 
 
 
 
Előirányzatok alakulása        millió Ft 

 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft

 
A Magyar Művészetek Háza Programok támogatása előirányzat 153,0 millió forint 
keretösszegén a támogatási igények elbírálását követően fennmaradó 52,647 millió 
forint került átcsoportosításra az 1. cím 1. alcím MMA Titkárság Igazgatása számára. 
 
 
 
 
 

2011. évi 
tény

2012. évi 
eredeti 

előirányzat

2012. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2012. évi 
módosított 
előirányzat

2012. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás - 153,0 0 100,3 64,3 0,00 64,11

ebből:  személyi juttatás - 0 0 0 0 0,00 0,00

Bevétel - 0 0 0 0 0,00 0,00

Támogatás - 153,0 0 100,3 100,3 0,00 100,00

Előirányzat-maradvány - – 0 0 0 0,00 0,00

Létszám (fő) - 0 0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Megnevezés
Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 153,0 153,0 0 0
 - fejezeten belüli átcsoportosítás irányító szervi 
hatáskörben 

-52,7 -52,7 0

2012. évi módosított előirányzat 100,3 100,3 0 0



 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  millió Ft                                          

 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  millió Ft                                            

 
 
A 36 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványon felül 8 ezer Ft 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 
4. cím, 3. alcím: Konferenciák, nemzetközi tagdíjak 
 
 
államháztartási azonosító:  FK303457 
PIR-törzsszám:  795515 
szakágazat:             841101 
 
 
 
 
Előirányzatok alakulása        millió Ft 

 
 

Kiadás Bevétel Támogatás

2011. évi CLXXXVIII.  törvény szerinti előirányzat 153,0 153,0

Módosítások kedvezményezettenként

− saját intézménynek

= meghatározott feladatra -52,7 -52,7

2012. évi módosított előirányzat 100,3 100,3

Megnevezés

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− nonprofit társaság (12 db) 18,3 18,3

− gazdasági társaság (34 db) 43,4 43,4

− magánszemély (6 fő) 2,6 2,6

Összes kifizetés 64,3 64,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

2011. évi 
tény

2012. évi 
eredeti 

előirányzat

2012. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2012. évi 
módosított 
előirányzat

2012. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás - 10,0 0 0,1 0,1 0,00 100,00

ebből:  személyi juttatás - 0 0 0 0 0,00 0,00

Bevétel - 0 0 0 0 0,00 0,00

Támogatás - 10,0 0 0,1 0,1 0,00 100,00

Előirányzat-maradvány - – 0 0 0 0,00 0,00

Létszám (fő) - 0 0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban



 

 

Előirányzat-módosítások levezetése      millió Ft

 
A Konferenciák, nemzetközi tagdíjak előirányzatának 10,0 millió forint keretösszegből 
9,94 millió forint került átcsoportosításra az 1. cím 1. alcím MMA Titkárság 
Igazgatása részére.  
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  millió Ft  

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  millió Ft 

 
Dévényi Sándor Miklós, a Jászói Nyári Egyetemre vonatkozó útiköltség térítése 60 
ezer forintban került teljesítésre 2012. évben a Konferenciák, nemzetközi tagdíjak 
fejezeti előirányzat soron. Maradvány nem keletkezett.  
 
4. cím, 5. alcím: Művészeti könyv- és folyóirat támogatása 
 
államháztartási azonosító:  FK303479 
PIR-törzsszám:  795515 
szakágazat:             841101 
 
Művészeti könyv- és folyóirat támogatására a kiírt pályázatok keretében 41 pályázó 
nyert összesen  44.992 ezer forint támogatást, melyből folyóirat,  időszaki kiadvány 
megjelentetésének támogatásra 27 kedvezményezett, a támogatottak 64,6 %-a, a 
könyvkiadás támogatására pedig 14 kedvezményezett, a támogatottak 25,4 %-a 
részesült.  Folyóirat-támogatásban részesült többek között a Magyar Írók Egyesülete 
(Lyukasóra), a Magyar Építőművészek Szövetsége (Magyar Építőművészet), a Magyar 
Muzsikus Fórum (Zene-Zene-Tánc), a Muravidék Baráti  Kör Kulturális Egyesület 
(Muravidék), könyvtámogatásban részesült egyebek mellett a Ráday Galéria és Kiadó 
Kft. (Jovián György festőművész albuma), a Krea TV  Kulturális  Szolgáltató Kft. 
(Duna-könyv), az Orkesztika Alapítvány (Mozdulatművészet 100 c. művészeti album), 
a Kassai Műszaki Egyetem (Őry Lajos monográfia), az ART 22 Alapítvány (a Fény 
vonzásában c. könyv). A teljes  lista a www.mma.hu oldalon megtalálható. 

Megnevezés
Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 10,0 10,0 0 0
 - fejezeten belüli átcsoportosítás irányító szervi 
hatáskörben 

-9,9 -9,9 0

2012. évi módosított előirányzat 0,1 0,1 0 0

Kiadás Bevétel Támogatás

2011. évi CLXXXVIII.  törvény szerinti előirányzat 10,0 0,0 10,0

Módosítások kedvezményezettenként

− saját intézménynek

= meghatározott feladatra -9,9 0,0 -9,9

2012. évi módosított előirányzat 0,1 0,0 0,1

Megnevezés

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− magánszemély (1 fő) 0,1 0,1

Összes kifizetés 0,1 0,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból



 

 

 
 
Előirányzatok alakulása        millió Ft 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 

 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  millió Ft 

 

Az előirányzaton  2,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 8 ezer forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt  maradvány keletkezett. 
 

4. cím, 6. alcím: Kutatási tevékenység támogatása 

államháztartási azonosító:  FK303480 
PIR-törzsszám:   795515 
szakágazat:              841101 
 
Kutatási tevékenység támogatása keretében 6 civil szervezet mellett 2 egyéni kutató 
kapott együttesen 21,775 millió forint összegű támogatást.  

2011. évi 
tény

2012. évi 
eredeti 

előirányzat

2012. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2012. évi 
módosított 
előirányzat

2012. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás - 45,0 0 45,0 42,2 0,00 93,78

ebből:  személyi juttatás - 0 0 0 0 0,00 0,00

Bevétel - 0 0 0 0 0,00 0,00

Támogatás - 45,0 0 45,0 45,0 0,00 100,00

Előirányzat-maradvány - – 0 0 0 0,00 0,00

Létszám (fő) - 0 0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Kiadás Bevétel Támogatás

2011. évi CLXXXVIII.  törvény szerinti előirányzat 45,0 45,0

Módosítások kedvezményezettenként

− saját intézménynek

= meghatározott feladatra 0,0 0,0

2012. évi módosított előirányzat 45,0 0,0 45,0

Megnevezés

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− nonprofit társaság (3 db) 4,5 4,5

− gazdasági társaság (32 db) 34,9 34,9

− magánszemély (3 fő) 1,9 1,9

− egyéb (külföldi) (1 db) 0,9 0,9

Összes kifizetés 42,2 42,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból



 

 

 
 
Előirányzatok alakulása         millió Ft 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft

 
A Kutatási tevékenység támogatása előirányzatának 60,0 millió forint keretösszegből 
38,225 millió forint került átcsoportosításra az 1. cím 1. alcím MMA Titkárság 
Igazgatása részére. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió Ft   

 

Szervezet Igény célja
Kapott 
támogatási 
összeg

Balogh Bertalan Művészeti 

Alapítvány
Ornamentika-kutatás. Művészeti és művészettörténeti célú kutatás 5 000 000 Ft

Hagyományok Háza Erdélyi Zsuzsanna munkásságának rendezése 1 050 000 Ft

Kiss Melitta

Budapesti és vidéki, valamint az erdélyi temetőkben nyugvó elhunyt 

nagyjaink sírhelyei, különös tekintettel az eddigi Magyar Örökség-

díjazottakra, ill. posztumusz jelöltekre

1 000 000 Ft

Kodifikátor Alapítvány A művészet jogi szabályozása és kritikai szempontú vizsgálata 1 975 000 Ft

Kós Károly Alapítvány Makovecz életmű dokumentálása 2 500 000 Ft

Mezei Balázs Mihály Molnár Tamás hagyatékának feldolgozása 1 250 000 Ft

Századvég Politikai Iskola 

Alapítvány
A magyar művészeti élet változásai 1922-től 1990-ig. 6 000 000 Ft

Táncház Egyesület Táncházas tudásbázis 3 000 000 Ft

2011. évi 
tény

2012. évi 
eredeti 

előirányzat

2012. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2012. évi 
módosított 
előirányzat

2012. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás - 60,0 0 21,8 14,5 0,00 66,51

ebből:  személyi juttatás - 0 0 0 0 0,00 0,00

Bevétel - 0 0 0 0 0,00 0,00

Támogatás - 60,0 0 21,8 21,8 0,00 100,00

Előirányzat-maradvány - – 0 0 0 0,00 0,00

Létszám (fő) - 0 0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Megnevezés
Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 60,0 60,0 0 0
 - fejezeten belüli átcsoportosítás irányító szervi 
hatáskörben 

-38,2 -38,2 0

2012. évi módosított előirányzat 21,8 21,8 0 0

Kiadás Bevétel Támogatás

2011. évi CLXXXVIII.  törvény szerinti előirányzat 60,0 60,0

Módosítások kedvezményezettenként

− saját intézménynek

= meghatározott feladatra -38,2 -38,2

2012. évi módosított előirányzat 21,8 21,8

Megnevezés



 

 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 

 
A pénzügyileg nem teljesített 2012. évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás 
év végi állománya: 7,25 millió forint.  Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
nem keletkezett. 
 
 
4. cím, 7. alcím: Pályázati alapok támogatása 
 
államháztartási azonosító:  FK303491 
PIR-törzsszám:  795515 
szakágazat:             841101 
 
 
A Pályázati Alapok előirányzatának támogatása keretében összesen 80 támogatott 
pályázó jutott összesen 110 millió forint támogatáshoz. A támogatott programok 15 %-
a kifejezetten nemzetközi, illetve határon túl megvalósuló művészeti program 
finanszírozását tette lehetővé.  
 
Művészeti ágak szerint az elnyert támogatási összegek a következőképpen alakultak: 

• 26 kedvezményezett (összes nyertes 32,5%-a) nyert színházi előadás, program  
tartására összesen 35 millió Ft támogatást (összes támogatás 31,8%-a),  

• 10 kedvezményezett  (összes nyertes 12,5%-a) nyert táncművészeti előadásra 
12,5 millió forint támogatást (összes támogatás 11,3%-a), 

• 16 kedvezményezett (összes nyertes 20%-a) nyert zenei előadásra, programra 
összesen 21,695 millió forint támogatást (összes támogatás 19,7%-a), 

• 8 kedvezményezett (összes nyertes 10%-a) nyert irodalmi előadásra, 
konferenciára, művészeti programra összesen 13,75 millió forint támogatást 
(összes támogatás 12,5%-a) 

• 5 kedvezményezett (összes nyertes 6,5 %-a) nyert népművészeti programra 9,5 
millió forint támogatást (összes támogatás 8,6 %-a), 

• 8 kedvezményezett (összes nyertes 10%-a) nyert képzőművészeti programra 
9,650 millió forint támogatást (összes támogatás 8,7%-a), 

• 5 egyéb kedvezményezett (összes nyertes 8,5%-a) nyert 7,9 millió forint 
támogatást (összes támogatás 7,4%-a). 

 
Szakmai programjaira egyebek mellett az Anyanyelvápolók Szövetsége, a Kortárs 
Balettért Alapítvány, a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, a Népművészeti 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− nonprofit társaság (2 db) 6,0 6,0

− gazdasági társaság (5 db) 7,5 7,5

− magánszemély (1 fő) 1,0 1,0

Összes kifizetés 14,5 14,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból



 

 

Egyesületek Szövetsége, a Magyar  Kodály Társaság, Tokaji Írótábor Egyesület kapott 
támogatást. A támogatottakról készült teljes lista a www.mma.hu oldalon 
megtalálható. 

 
Előirányzatok alakulása        millió Ft 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió Ft  

 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  millió Ft 

 
Az előirányzaton keletkezett 2,65 millió forint maradvány egésze 
kötelezettségvállalással terhelt.   
 
 
 
 
 
 
 

2011. évi 
tény

2012. évi 
eredeti 

előirányzat

2012. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2012. évi 
módosított 
előirányzat

2012. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás - 110,0 0 110,0 107,4 0,00 97,64

ebből:  személyi juttatás - 0 0 0 0 0,00 0,00

Bevétel - 0 0 0 0 0,00 0,00

Támogatás - 110,0 0 110,0 110,0 0,00 100,00

Előirányzat-maradvány - – 0 0 0 0,00 0,00

Létszám (fő) - 0 0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Megnevezés
Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 110,0 110,0 0 0
Módosítások jogcímenként 
2012. évi módosított előirányzat 110,0 110,0 0 0

Kiadás Bevétel Támogatás

2011. évi CLXXXVIII.  törvény szerinti előirányzat 110,0 0,0 110,0

Módosítások kedvezményezettenként

− saját intézménynek

= meghatározott feladatra 0,0 0,0

2012. évi módosított előirányzat 110,0 0,0 110,0

Megnevezés

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− nonprofit társaság (8 db) 12,2 12,2

− gazdasági társaság (68 db) 91,3 91,3

− magánszemély (3 fő) 3,9 3,9

Összes kifizetés 107,4 107,4

Megnevezés Kiadás Kiadásból



 

 

4. cím, 8. alcím: Vigadó Galéria kiállításai támogatása 
 
államháztartási azonosító:  FK303502 
PIR-törzsszám:  795515 
szakágazat:             841101 
 
Előirányzatok alakulása         millió Ft 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft

 
A Vigadó Galéria kiállításai előirányzatának 8,0 millió forint keretösszegből 8,0 millió 
forint került átcsoportosításra az 1. cím 1. alcím MMA Titkárság Igazgatása részére az 
56 / 56 ünnepségekre, mivel az eseményig nem került átadásra a Pesti Vigadó épülete. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011. évi 
tény

2012. évi 
eredeti 

előirányzat

2012. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2012. évi 
módosított 
előirányzat

2012. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás - 8,0 0 0,0 0,0 0,00 0,00

ebből:  személyi juttatás - 0 0 0 0 0,00 0,00

Bevétel - 0 0 0 0 0,00 0,00

Támogatás - 8,0 0 0,0 0,0 0,00 0,00

Előirányzat-maradvány - – 0 0 0 0,00 0,00

Létszám (fő) - 0 0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Megnevezés
Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 8,0 0,0 8,0 0 0
 - fejezeten belüli átcsoportosítás irányító szervi 
hatáskörben 

-8,0 -8,0 0
0

2012. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0 0

Kiadás Bevétel Támogatás

2011. évi CLXXXVIII.  törvény szerinti előirányzat 8,0 0,0 8,0

Módosítások kedvezményezettenként

− saját intézménynek

= meghatározott feladatra -8,0 -8,0

2012. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0

Megnevezés




