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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) éves munkájáról – Magyarország Országgyűlése számára – készült beszámoló 

elkészítésének kötelezettségét a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA-

törvény), valamint a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Alapszabálya írja elő a köztestület elnöke számára. 

Magyarország Kormánya 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 megalapításának szükségességét. 

A Köztestület megalakítása előtti időszakban – 2011 februárjától – szakértői kör dolgozott a Magyar Művészeti 

Akadémiáról szóló törvény tervezetén, a működési irányok meghatározásán; továbbá a 2012. évi működést biztosító 

költségvetés tervezése zajlott. 

2011. július 11-én az Országgyűlés elfogadta a Magyar Művészeti Akadémia létrehozásáról szóló törvényt (2011. évi CIX. 

törvény), amelyet követően elkezdődhetett a szükséges köztestületi és adminisztratív szervezeti rend koncepciójának 

elkészítése, majd a belső szabályzatok kidolgozása. A köztestület 2011. november 5-én tartotta alakuló közgyűlését. A 

Köztestület és a Titkárság bejegyzésének, jogi–pénzügyi működésének és működtethetőségének megteremtésével a 2012. 

évi januári indulás feltételei biztosítottá váltak. 

2012 első hónapjaiban a köztestületi munka megalapozása volt az általános cél, amelynek elérése érdekében az első rendes 

közgyűlés által elfogadásra kerülő szabályzatok, irányelvek, szakmai program kidolgozása, a tagozati ügyrendek elkészítése, a 

tagozati alakuló ülések előkészítése, a tagozatvezetők megválasztásának segítése, az MMA támogatási–pályázati 

rendszerének előkészítése volt a munka középpontjában. 2012. áprilistól, a tagozatok megalakulásával elindult az első 

tagválasztási eljárás, valamint a tagozatok 2012–2013. évi munkatervének kidolgozása. 2012 júliusa óta folyamatos volt az 

rendes és levelező tagok köztestületi tevékenysége, megindult a rendes tagok számára a tiszteletdíjak folyósítása, a május 

végéig elfogadott tagozati programok előkészítése. 2012 szeptemberétől a tagozatok bekapcsolódtak a pályázati–

támogatási döntéshozatalba, továbbá megkezdődött a 2013. évi munka tervezése, amely a 2012. november 14–16 közötti, 

tagozatvezetőkkel lefolytatott egyeztetésekkel vált teljessé. 

A 2012-ben megindult tagfelvétel a 2013-as évben is folytatódott, s eredményeképpen az alapítói körhöz képest az 

akadémikusok száma csaknem megkétszereződött; a 2012 júliusától rendes tagi tiszteletdíjként juttatott járandóság helyett 

2013 elejétől a teljes akadémikusi körben megindult az életjáradékok folyósítása. 

 

A jogszabályi háttér alakulása 

 

2012 tavaszán az MMA-törvény két alkalommal történő módosítására is sor került: ez egyfelől a jogszabály által kimondott 

közhasznúsági fokozat, másfelől a különleges státusz megszerzését jelentette – ennek alapján az MMA működési 

támogatást nyújthat országos hatókörű művészeti és kulturális civil szervezeteknek. 

Az ősz folyamán a kormányzattal kialakult intenzív együttműködés keretében sor került a köztestületi törvény és 

kormányrendeletek, kormányhatározatok módosítására, illetve megalkotására; megerősödött az Akadémia képviseleti 
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rendszere, lehetővé vált az akadémikusok körének, létszámának további bővülése: a törvényben a rendes tagi helyek száma 

200-ról 250 főre emelkedett, és törvény határozta meg az akadémikusi életjáradékot. 

A 2012-ben elkezdődött egyeztetési folyamatok eredményeképpen 2013-ban az Országgyűlés módosította a Magyar 

Művészeti Akadémiáról szóló törvényt, amely kimondta a levelező tagok jogegyenlőségét (törvényben határozta meg 50 

fős keretszámukat), létrehozta – a beszámolási időszakon túli, 2014. március 1-jei hatálybalépés mellett – a nem 

akadémikus tagok köztestületi tagsági kategóriáját, továbbá megalapította a Nemzet Művésze díjat. 

A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítéséről szóló 1690/2012. (XII.29.) Kormányhatározat 

megteremtette a lehetőségét az MMA által létrehozni tervezett művészetelméleti kutatóintézet elhelyezésének. 

 

Intézményrendszer 

 

A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2013. évi CLVII. törvény értelmében az 

Országgyűlés a felújított Pesti Vigadó épületét, a magas színvonalú művészi alkotómunka közösségi feltételeinek 

megteremtése érdekében a Magyar Művészeti Akadémia tulajdonába adta, és egyben székhelyéül jelölte ki. 

Amíg 2012-ben a Vigadóhoz kapcsolódóan jogi és a beruházás általános helyzetét tisztázó egyeztetések voltak jellemzőek, 

addig 2013-ban már a beruházással kapcsolatos közvetlen munkavégzés került túlsúlyba. Az Akadémia az épület 

működtetéséhez szükséges berendezések beszerzéséhez többletforrást kapott, s ez a feladat tervezési, adminisztratív és 

lebonyolítási munkát egyaránt jelentett. 

2013-ban elkezdődött az akadémiai intézményrendszer kialakítása: adminisztratív értelemben megalapításra került a 

Művészetelméleti Módszertani és Kutatóintézet, valamint a köztestület a Műcsarnokot működtető társaság tulajdonosi 

joggyakorlójává lett. 

A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről rendelkező 2013. évi CLVII. törvény 

értelmében a Pesti Vigadó 2014. március 1-jétől, a Műcsarnok épülete 2014. január 1-jétől, a Budakeszi út 38. szám alatti 

Hild-villa – a Művészetelméleti Módszertani és Kutatóintézet székhelye – pedig 2013. november 1-jétől térítésmentesen 

került a Magyar Művészeti Akadémia tulajdonába. 

 

Működés 

 

A 2011 augusztusától indult előkészítésekre alapozva 2012-ben végig zajlott a művészeti dokumentációs munka – 

filmfelvételek, digitalizálás, szakcikkek írása –, továbbá az archiválás és az új honlapnak, valamint a köztestület folyóiratának 

előkészítése. 

2013-ban megalapításra kerültek a köztestületi díjak, valamint elindult a Köztestület ösztöndíjrendszere; az év utolsó 

harmadában megkezdődhetett a Makovecz Imrének emléket adó kiállítás, illetve Schrammel Imre életmű-kiállításának, 

valamint a Pesti Vigadó megnyitójának, továbbá az I. Építészeti Nemzeti Szalonnak előkészítése, szervezése; decemberben 

több mint egyesztendős előkészület után megjelent az Akadémia folyóirata: a Magyar Művészet első száma. 
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A köztestületi munkán belül a nemzetközi és határon túli tevékenység is megerősödött: az Akadémia jelentős szerepet 

vállalt az Olasz–Magyar Kulturális Évadban, 2013 novemberétől 2014 januárjáig három indiai helyszínen mutatott be egy 

kiállítás-sorozatot; egész éven át fenntartotta jelenlétét a Kassa Európa Kulturális Fővárosa programban; mindezek mellett 

több kihelyezett tagozati, illetve bizottsági ülés is zajlott a szomszédos országok magyarlakta vidékein. 

 

A titkárság 

 

A 2011–2012-es időszakban kialakult a köztestületi és titkársági struktúra, stabillá vált a szervezeti működés. A köztestület 

működését kiegyensúlyozott gazdálkodás, a szakmai-művészeti közfeladatok magas szintű ellátása, a Titkárság működését 

pedig gondos ügykezelés jellemezte. 2013-ban a köztestületi és titkársági működés – előző évben kialakított – rendje egész 

évben lehetővé tette az Akadémia művészeti-szakmai tevékenységének magas színvonalon történő biztosítását, a 

tárgyévben lezajlott a köztestület jövőbeni intézményei megalapításának előkészítése. 

 

… 

 

Jelen országgyűlési beszámoló előzmény nélküli, így a köztestületi működésről szóló szövegrész  két évnél valamivel 

hosszabb időtartamot fog át, valamint akár az Akadémia, akár a Titkárság esetében részletekbe menően mutatja be az 

alapítás ügyeit, a kezdeti belső és külső körülményeket, ezek formálását, formálódását (szervezeti és működési rend, 

művészeti, szakmai, társadalmi kapcsolatok stb.). 

A magyar művészeti élet általános helyzetéről szóló részt sem jellemzi a kétesztendős áttekintés, mivel ahhoz, hogy a 

jövőben résztémákat – és két esztendős terminusokat – tekinthessen át a tájékoztató, átfogóan kellett tárgyalnia a közelmúlt 

történéseit, folyamatait. 

 

Budapest, 2014. szeptember 28. 

 

Fekete György  
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A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA MŰKÖDÉSE 
 

A Magyar Művészeti Akadémia megalakulásának előzményei; a működés kezdeti időszaka (2011) 
Magyarország Kormánya 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 megalapításának szükségességét. 

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. A köztestület 

létrehozását hosszas előkészítő munka előzte meg, amelynek részeként a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a 1069/2011. 

(III. 23.) Kormányhatározat 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, valamint 

a jövőbeni köztestületi működés 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 az MMA-törvényt a Magyar Művészeti Akadémia 

létrehozásáról, a nemzeti művészeti életben a rendszerváltás óta eltelt időszak egyik nagy jelentőségű változását segítette 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 véleményformálója 

legyen a kulturális közéletnek. 

A köztestület megalakítása, az MMA Titkárságának 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 köztestület megalakításáról szóló törvénytervezet egyeztetési folyamataiba, majd a törvény 

elfogadása után ezen szakértői kör dolgozta ki a köztestületi költségvetést, a szervezeti felépítést, a működés jogi szabályzóit, 

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. 

Az MMA-törvény felhatalmazása alapján a köztestület alakuló közgyűlésének összehívását nyolctagú Szervező Bizottság 

koordinálta, 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-törvény vonatkozó rendelkezése értelmében [30.§. 

(4) bekezdés] az alakuló közgyűlésen az 1992. január 31-én alapított Egyesület azon tagjai vehettek részt, akik 2011. január 
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1-jén rendes tagjai voltak a társadalmi szervezetnek, megfeleltek a törvényben támasztott feltételeknek, és taggá válásra 

irányuló szándékukat a Szervező Bizottság felhívására 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 (30.§. 5. bekezdés). 

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 

választottak meg: Jankovics Marcellt és Sára Sándort. Az ülés levezető elnöke Pálinkás József, MTA-elnök és Maróth 

Miklós, MTA-alelnök volt. 

A delegálások alapján – a törvényi rendelkezéseknek megfelelően – kiegészült a felügyelő testület: a Kormány Vízkelety 

Mariann és Jávor András államtitkárokat, Erdélyi Rudolf Zalán minisztériumi főosztályvezetőt, az Országgyűlés kulturális 

területért felelős bizottsága Kazai Viktort delegálta. 

Bár 2011 novemberében megalakult az MMA, de működéséhez költségvetési forrás csak 2012-től állt rendelkezésre. Ezen 

okból még egyesületi finanszírozással és koordinálással zajlott le az MMA első ünnepi estje: „Kortársaink voltak” címmel 

reprezentatív kiállítással ünnepelt a Magyar Művészeti Akadémia december 1-jén az Iparművészeti Múzeum 

kupolatermében. A tárlat a Makovecz Imre köré gyűlt szellemi kör két évtizedes történetét megidézve állított emléket az 

egyesület néhai tagjainak, akiket az alakuló közgyűlésén a köztestület posztumusz tagként nyilvántartásba vett. Hatvanegy 

művész életművének egy-egy darabját fénybe vonva tisztelgett azok előtt, akik halálukig tagjai voltak a megelőző majd’ két 

évtized során az egyesületi formában működő Magyar Művészeti Akadémiának. Az est díszvendége és szónoka Orbán 

Viktor miniszterelnök volt. Az ünnepségen megjelent Kövér László, az Országgyűlés elnöke is. 

2012. január 10-én Schmitt Pál köztársasági elnök megerősítette tisztségében a köztestületi rangra emelt MMA elnökét, 

Fekete Györgyöt, január 11-én pedig jogerőre emelkedett az illetékes Fővárosi Bíróság határozata a Magyar Művészeti 

Akadémia köztestületi nyilvántartásba vételéről. 

 

2012. évi működés 
 

Közgyűlés 

2012 folyamán három közgyűlést tartott az MMA. A köztestület első rendes közgyűlését 2012. január 28-án tartotta 

Budapesten, a Vörösmarty téri Kristályházban. 

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, Nemeskürty Istvánt, Rostoka Lászlót és Szenik 

Ilonát. A közgyűlés – többek között – megvitatta, majd elfogadta a 2012. évi akadémiai művészeti programot, illetve a 

köztestület költségvetését, a törvényben előírtan megalkotandó szükséges alapszabályi – vagyongazdálkodási, közbeszerzési 

– mellékleteket. 

Az MMA június 30-i közgyűlésén az akadémikusok – többek között – megvitatták és elfogadták az Alapszabály 

módosítását, továbbá felhatalmazást adtak az elnökség részére az ösztöndíjak támogatási rendszerének kialakítására és az 
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ösztöndíjazás elindítására. A közgyűlés Dévényi Sándort elnökségi taggá, Csete Györgyöt és Kampis Miklóst rendes taggá, 

továbbá 50 művészt levelező taggá választott. 

A 2012. december 15-i közgyűlésen az Alapszabály módosításának elfogadása után határozat született az MMA 

kultúrstratégiai szerepének megerősítéséről és az egyes kulturális tárgyú jogszabályok módosításáról szóló kormánydöntés 

alapján módosuló törvény szerint, illetve kormányrendelet alapján lehetővé váló tagdelegálásokról. A Nemzeti Előadó-

művészeti Érdekegyeztető Tanácsba és a Magyar Ösztöndíj Bizottságba történő, valamint egyéb MMA általi 

tagdelegálásokra vonatkozó személyi döntések joga elnökségi hatáskörbe került, az MMA törvény szerinti beszámolási 

kötelezettséggel. A köztestület ismét levelező és rendes tagokat vett fel tagjai sorába. 

 

Elnökség 

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 és Sára Sándort 

elnökségi taggá, Kucsera Tamás Gergelyt pedig főtitkárrá választották. 

Az elnökség 2012. január 28-ig a megválasztott 6 fővel (elnök, két alelnök, két elnökségi tag és főtitkár) végezte 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 tagsági helyet 6 

hónapon belül kellett feltölteni. Erre 2012. június 30-án került sor, az MMA 2012. évi második közgyűlésén, amely Dévényi 

Sándort választotta az elnökségbe Az elnökség ettől az időponttól teljes létszámmal folytatta a munkát (az elnökség a 

tiszteletbeli elnöki tisztség betöltését – amely a törvény rendelkezése értelmében lehetséges volna – nem kezdeményezte). 

Az MMA elnöksége a 2011. november és 2012. december 31 közötti időszakban 26 ülést tartott. A 26 ülésből 2 rendkívüli 

és egy kihelyezett kétnapos ülés volt. Ezzel az Alapszabályban előírt ülésezési rendszeresség több mint kétszerese valósult 

meg; ennek oka a köztestület megalakítását követő időszak teendőivel kapcsolatos napi szintű döntés-előkészítés és feladat-

végrehajtás volt. 

A megalakulást követően a 2012. januári közgyűlésig megtörténtek az MMA szervezeti kialakításának (köztestület, 

Titkárság) első lépései. Az elnökség ekkor a működéshez szükséges alapokat tette le, a közgyűlés elfogadta a szabályos 

működést biztosító szabályzatokat, és kialakította a további munkamegosztás rendjét. Elnöki javaslat alapján Csáji Attila 

alelnököt általános alelnöki és a Nemzetközi Bizottság elnöki feladataival, Zelnik József alelnököt pedig a Határon Túli 

Bizottság elnöki feladatainak ellátásával bízta meg az elnökség. Az elnökségi tagok feladatként kapták meg, hogy egy-egy 

tagozat munkáját összekötőként – különösen a tagozatvezetők megválasztásáig – figyelemmel kísérjék és segítsék. Ennek 

eredményeként: Ács Margit az Irodalmi és a Zeneművészeti, Fekete György az Iparművészeti és Tervezőművészeti, 

Jankovics Marcell a Képzőművészeti (2012. június 30-ig egyúttal az Építőművészeti), Sára Sándor a Film- és Fotóművészeti 

és a Színházművészeti, Zelnik József a Népművészeti, Néprajzi, Dévényi Sándor pedig az Építőművészeti Tagozat üléseibe 

kapcsolódott be (2012. július 1-től). 

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 végrehajtása, a júniusi közgyűlés előkészítése (a még üres elnökségi tagi hely betöltése, a rendes és levelező 

tagok megválasztása, az Alapszabály módosítása stb.). 

Az elnökség munkáját az általa előre meghatározott ütem szerint végezte. Ettől két 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. 
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2012. április közepéig megalakultak a művészeti tagozatok, megválasztották a tagozatvezetőket, akik 2012. május 8-tól 

folyamatosan részt vesznek az elnökség ülésein. 

Az elnökség már az első félév során számos stratégiai anyagot fogadott el (határon túli, nemzetközi, a Vigadó jövőbeni 

hasznosítására vonatkozó stb.). 

A második félévben a már májusban megindult egyeztetések alapján koncepcióvázlatok, témajavaslatok készültek az MMA 

jövőben indítandó művészeti folyóiratával kapcsolatban. Az anyagokból készült összesített előterjesztést a szeptember 

elején tartott tokaji kihelyezett elnökségi ülés megvitatta, majd – további többkörös tárgyalás után – 2013-ban elfogadták.  

A Film- és Fotóművészeti Tagozat támogatásával már az első félévben megkezdődött az 53 magyar film elnevezésű 

vetítéssorozat előkészítése, amely ősszel elindult az Uránia Nemzeti Filmszínházban. 

Sára Sándor elnökségi tag koordinálta az MMA filmes eszközeinek szakmai igényfelmérését. Az eszközök beszerzése 

döntően 2012-ben megtörtént. 

Sára Sándor elnökségi tag és Kucsera Tamás Gergely főtitkár előkészítették (tárgyalásokat is folytatva) az MMA jövőbeni 

televíziós megjelenésének általános feltételeit (felmerült saját gyártású filmek későbbi bemutatásának lehetősége, valamint a 

műsorfolyamok együttműködésben történő összeállítása). 

Az augusztusi elnökségi ülés megtárgyalta – és koncepcióként elfogadta – az MMA díj- és elismerésrendszerét (ennek 

végleges változatát 2013 elején fogadta el az elnökség, majd májusban a Közgyűlés), hasonlóan az MMA támogatási 

rendszerének koncepciójához, amelyet a szeptemberi elnökségi ülés fogadott el. 

Számos előterjesztés, illetve szakmai összefoglaló született az MMA nemzetközi tevékenysége megerősítésének 

szándékával; a kapcsolódó programok 2013-ban folyamatosan – és nagy számban – megvalósultak. 

Összefoglaló anyag készült az MMA 2013. évi szerepvállalásának lehetőségéről az Olasz–Magyar Kulturális Évad 2013, 

továbbá a párizsi UNESCO-székházban – végül 2014 nyarán megvalósult – a magyar művészeti bemutatkozáshoz. 2012-

ben megindult a kapcsolatépítés a Magyarországon működő külföldi kulturális intézetekkel, valamint a Collegium 

Hungaricumokkal, illetve az Európában működő művészeti profillal is rendelkező akadémiákkal. 

A 2012 májusában meginduló egyeztetések alapján Csáji Attila alelnök, Ács Margit és Jankovics Marcell elnökségi tagok, 

Kucsera Tamás Gergely főtitkár, illetve a Titkárság munkatársai koncepcióvázlatokat, témajavaslatokat készítettek az MMA 

jövőben indítandó művészeti folyóiratával kapcsolatban. Az anyagokból készült összesített előterjesztést első alkalommal a 

2012. szeptember elején tartott tokaji kihelyezett elnökségi ülés vitatta meg, a koncepció – további többkörös tárgyalás után 

– 2013-ban került elfogadásra. 
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2013. évi működés 
 

Közgyűlés 

 

A 2013. május 31-i közgyűlésen a résztvevők elfogadták a 2013-as évi költségvetést; a közgyűlés megvitatta az MMA 

köztestületének társadalmasítására, az akadémikus tagság jogállásának egységesítésére és a művészetelméleti szakemberek 

akadémikussá választása törvényi lehetőségének megteremtésére vonatkozó előterjesztést. 

A közgyűlés döntött a Magyar Művészeti Akadémia díjairól és ösztöndíjrendszeréről. A Magyar Művészeti Akadémia által 

alapított elismerések az egyes művészeti területeken végzett kiemelkedő, illetve tartósan magas színvonalú tevékenységért 

adományozhatók. Az előterjesztés szerint az MMA közgyűlése által adományozandó köztestületi állandó díjak a 

következők: a Magyar Művészeti Akadémia Életműdíja, a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíja, a Magyar Művészeti 

Akadémia Aranyérme, a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja, a Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián-

emlékérme. A szabályozás rendelkezik az egyes művészeti tagozatok által adományozható művészeti tagozati díjakról is. 

A közgyűlés döntött a Művészeti Ösztöndíj és a Fiatal Művészek Ösztöndíja elnevezésű ösztöndíjak létrehozásáról. Az 

előbbire a 40 év fölötti művészek, művészetelméleti szakemberek, az utóbbira a 20–40 év közötti fiatal alkotók, kutatók 

pályázhatnak. A Magyar Művészeti Akadémia által alapított ösztöndíjak célja az egyes művészeti területeken kiemelkedő 

műalkotások, művészetelméleti, kultúrtörténeti kutatások létrehozatala, valamint ezen területek fiatal tehetségeinek 

támogatása, szakmai tehetséggondozása. 

A közgyűlés elfogadta a köztestület társadalmasítására, az akadémikus tagság jogállásának egységesítésére és 

művészetelméleti szakemberek akadémikussá választása törvényi lehetőségének megteremtésére vonatkozó – az év első 

harmadában működő eseti főtitkári bizottság által előkészített – előterjesztést. Szintén – ugyanezen bizottság javaslata 

alapján – a májusi közgyűlés határozott arról, hogy az MMA rendes és levelező tagjai közötti jogállásbeli különbség a 

levelező tagság jogainak kibővítésével megszűnik. A köztestületi tagság fogalmának kiterjesztésével már lehetséges a 

művészeti középdíjjal és a Köztestület, illetve a tagozatok által adományozott díjjal rendelkezők köztestületi taggá válása 

(mindehhez a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény módosítására volt szükség, amelyet az Országgyűlés 

elfogadott – a módosítások 2014. március 1-jétől hatályosak). A közgyűlés döntést hozott a Műcsarnok intézményének 

jövőbeni működtetéséről is (amelynek előzménye, hogy az Országgyűlés a Magyar Művészeti Akadémia működésével 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2013. évi CLVII. törvény 1. §-a alapján rendelkezett a kulturális értékek védelméről és 

gyarapításáról, illetve a művészeti és a történeti hagyományok megőrzése érdekében a Műcsarnok épülete tulajdonjogának 

a Magyar Művészeti Akadémia részére 2014. január 1. napjával történő térítésmentes átadásáról). 

Az MMA tagsága a májusi közgyűlésen úgy határozott, hogy költségvetési intézményt hoz létre a Műcsarnok 

működtetésére. Ezt követően – kormányzati kezdeményezésre – felmerült, hogy az MMA vizsgálja meg a Műcsarnok Nkft. 

átvételének lehetőségét is. A Műcsarnok működtetéséről szóló előterjesztés – a közgyűlés döntése alapján – felhatalmazta 

az elnököt és a főtitkárt a Műcsarnok NKft. átvételére irányuló tárgyalások folytatására, az ingyenes vagyonátadás 

előkészítésére, a költségvetési források e fejezethez történő áttervezésére, illetve a forrásátadással kapcsolatos tárgyalások 

lefolytatására. 

A közgyűlés döntött továbbá az MMA Etikai Kódexének megalkotásáról is (a koncepciót a szükséges egyeztetések után a 

2014. május 30-i közgyűlés vitatta meg). A közgyűlésen új rendes és levelező tagokat is választott az Akadémia. 
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A Magyar Művészeti Akadémia a 2013. évi második – december 6-i – közgyűlésén módosította a szervezet alapszabályát, 

elfogadta a 2014. évi köztestületi művészeti-szakmai programtervet, továbbá bővítette tagságát. 

Elnökség 

Az Alapszabály értelmében az Akadémia elnöksége a 2013-as évben 19 ülést tartott, ebből egy alkalommal került sor 

rendkívüli ülés megtartására, egy alkalommal kétnapos kihelyezett elnökségi ülésre. 

Az elnökség előkészítette a Köztestület tavaszi és őszi közgyűléseit, megvitatta a közgyűlési napirendi javaslatokat, valamint 

a tárgyévben folyamatosan gondoskodott a közgyűlési döntések végrehajtásáról. A tárgykörbe tartozóan az elnökség 

előkészítette, megvitatta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolva előterjesztette a Kormány részére készült 2012. évi 

beszámolóját, az MMA Alapszabályának módosítását, az MMA Vagyongazdálkodási Szabályzatának módosítását, az 

MMA 2012. évi közhasznúsági jelentését, a 2012. évre vonatkozó költségvetési beszámolót, a köztestület 2013. évi 

költségvetését, az MMA 2014. évi szakmai programtervét, az MMA köztestületi reformkoncepciójának javaslatát, az MMA 

által létrehozandó költségvetési szervek megalapítását. Az elnökség előkészítette, megvitatta és a közgyűlésnek elfogadásra 

javasolva előterjesztette továbbá a 2012. évre vonatkozó elnöki és főtitkári beszámolót, az elnökségi beszámolót, a 

művészeti tagozatok beszámolóit, a köztestület állandó bizottságainak, valamint az elnöki és a főtitkári bizottságainak 

beszámolóit; a köztestület díj- és ösztöndíjszabályzatát; az MMA Életműdíjának és Nagydíjának adományozására, valamint 

a rendes és levelező tagok megválasztására vonatkozó előterjesztését. 

A testület megtárgyalta és elfogadta az MMA Titkárság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait; több ízben 

konzultált a Nemzet Művésze díj koncepciójáról; továbbá tárgyalta és jóváhagyta a köztestület 2013. évi támogatási 

felhívásait; valamint döntött a kutatás tárgyában beérkezett egyedi támogatási igényekről. 

Az elnökség több olvasatban tárgyalta – a 2013. évi tavaszi közgyűlési felhatalmazást követően – az MMA Etikai 

Kódexének szövegtervezetét; döntésével támogatta a Szőts István Mozgókép Műhely (elnöki bizottság) létrejöttét. 

Az elnökség döntött a Vigadóba történő bútorok beszerzéséről, továbbá tárgyalta és elfogadta a Vigadó arculatáról szóló, 

valamint a Vigadó megnyitására készülő kampánystratégiát. A testület döntött a Műcsarnok működtetéséről, és elfogadta az 

MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet alapító okiratát. 

Az elnökség döntött nemzetközi ügyekben is, mint például az UNESCO párizsi székhelyén – 2014 június-július folyamán – 

rendezett  programok megvalósításáról, ugyanakkor a Cité international des Arts művészlakás tervezett használatának 

koncepcióját – a bizottsági javaslattal ellentétesen – elutasította. A testület előkészítette a 2013 novemberében lezajlott 

Amrita Sher-Gil nemzetközi konferenciát, valamint döntött az MMA indiai bemutatkozásáról és a Kassa Európa Kulturális 

Fővárosa 2013, továbbá az Olasz-Magyar Kulturális Évad 2013 programban való részvételről, a programelemekről. 

 

Szakmai és társadalmi kapcsolatok, a képviseleti feladatok kiépítése 
Az MMA-törvény 4. § (10) bekezdése tartalmazza, hogy az MMA együttműködik a határon túli magyar kulturális és 

művészeti szervezetekkel és külföldi hasonló rendeltetésű intézményekkel, azonban a jogszabályi előíráson túl is az újonnan 

létrejött köztestületnek elemi érdeke, hogy társadalmasítása céljából nyisson a szakmai szervezetek és a közvélemény felé, 

kapcsolatokat építsen, együttműködések különféle formáit alakítsa ki társadalmi ismertsége, elismertsége, valamint 

működésének hatékonysága érdekében. 
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Szakmai kapcsolatfelvétel a nemzetközi és határon túli magyar kulturális térben 
Az MMA a 2012. év során közel ötven hazai és több mint húsz nemzetközi szervezettel (akadémiával és kulturális 

intézettel) vette fel a kapcsolatot, emellett több mint negyven határon túli művészeti szervezettel, határon túli folyóirattal, 

kiadóval, egyetemmel, múzeummal, színházzal alakított ki szakmai együttműködést. 

A képviseleti feladatokat alapvetően az MMA elnöke látta el, illetve koordinálta oly módon, hogy az elnökség tagjait eseti 

vagy rendszeres képviseletre (pl. delegálásra) kérte fel. 

A határon túli és a nemzetközi ügyekben az elnökség több tagja segítette az elnöki munkát, illetve képviselték a köztestületet 

(pl. a Jászói Nyári Egyetemen, a felsőpulyai Kufstein Konferencia-sorozat 2012. évi rendezvényén). 

A kapcsolatfelvételek eredményeként mind a köztestületi, mind a tagozati szintű program-megvalósítások esetében érdemi 

szakmai-művészeti együttműködések válhattak valóra. 

 

Az MMA integrációjának kezdete a hazai kulturális és politikai intézményrendszerbe 
 

Az alábbi fejezet – példálózva, így a teljesség igénye nélkül, de a fő működési irányokat jelezve – bemutatja azokat a 

művészeti-szakmai, szakmapolitikai egyeztetéseket, amelyek eredményeként a művészeti köztestület 2012 végére 

kialakíthatta a külső kapcsolati rendszerét támogató belső eljárási gyakorlatát, a kapcsolódó testületeket, megindíthatta 

delegálásait, majd a 2013. esztendőre – jogszabályváltozásokon keresztül – kiteljesíthette képviseleti rendszerét a kulturális 

szervezeti intézményrendszerbe. A fejezet második része – eltérően az első felétől – nem példálózó és kronologikus, hanem 

összefoglalja az MMA első működési évének végére kialakult delegálási területeit, illetve a 2013. évi további delegálásokat. 

2012 

Fekete György elnök meghívására 2012. január 18-án a Magyar Művészeti Akadémia vendége volt dr. Baán László 

kormánybiztos, aki a Múzeumi negyed terveiről tájékoztatta az akadémikusokat. 

2012. január 20 és 22 között Pozsonyban, a Magyar Kulturális Intézetben tartott konferencián Csáji Attila alelnök 

bemutatta a Magyar Művészeti Akadémiát. 

2012. február 9-én a Magyar Művészeti Akadémia vendége volt Gulyás Gábor, a Műcsarnok ügyvezető igazgatója, akivel a 

Műcsarnok 2012-es programjairól és az MMA-val való együttműködésről egyeztettek.  

2012. március 23-án az MMA elnöke és a főtitkára – miniszteri kezdeményezésre – találkozott Réthelyi Miklóssal, az 

életjáradék jellegű művészeti elismerések (Nemzet Színésze, Magyar Mozgókép Mestere, Magyar Állami Operaház 

Mesterművésze) áttekintésének ügyében. Az MMA feladatai között szerepel, hogy díjak adományozásával ösztönözze a 

hazai művészeti életet, és gondoskodjon a művészeti élet alkotóinak személyes megbecsüléséről, így a meglévő elismerések 

kezelése, újak létrehozása illeszkedik a köztestületi feladatokba – ezért a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma felkérné az 

MMA-t az elismerések gondozására. Fekete György elnök a „Nemzet Művésze” (minden művészeti ágra nyitott) elismerési 

rendszer kidolgozását javasolta a jelenlegi rendszer hiányosságainak pótlására. 

Az MMA főtitkára Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár meghívására érdemi egyeztetést folytatott az MMA MÁÉRT-en, 

Diaszpóra Tanácson, illetve Határon Túli Tárcaközi Koordinációs Tanácson belüli képviseletének ügyében, továbbá 

képviselte a művészeti köztestületet az MTA 2012. évi májusi közgyűlésén, valamint az Európai Tudományos és Művészeti 

Akadémiának az MTA Székházban rendezett harmadik Duna Konferenciáján. 
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2012 májusában az MMA egyeztetést kezdeményezett az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójával a 

néptáncművészek számára életjáradék, illetve korkedvezményes nyugdíjszerű ellátás biztosításának lehetőségéről. Az MMA 

főtitkára és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója, prof. dr. Mészáros József személyes egyeztetés 

keretében tekintették át a kérdést. 

Az MMA elnöksége 2012. május 22-én egyeztetést folytatott dr. Pálinkás Józseffel, az MTA elnökével a két köztestület 

közötti együttműködés lehetőségeiről. 

Az MMA Alapszabályban rögzített feladata az akadémikusok teljes életművének gyűjtése, gondozása, kutatása és 

megőrzése. Ennek érdekében az MMA főtitkára 2012. június 22-én egyeztetést tartott a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatójával, Böröcz Istvánnal. 

A 2012. esztendőben Csáji Attila alelnök több kassai utazása során képviselte a köztestületet a Kassa 2013 EKF 

programsorozattal – akadémiai programelemeinek előkészítésével – kapcsolatban, illetve egyeztetést folytatott – a 

főtitkárral közösen – a külügyi tárca kulturális diplomáciai területéért felelős helyettes államtitkárával, Prőhle Gergellyel a 

kulturális diplomácia területén a kormányzati-köztestületi közös munka formájáról, témáiról. 

A nyár folyamán az MMA elnöke és főtitkára egyeztetett Bogyay Katalin nagykövet asszonnyal (az UNESCO-székházban 

megrendezendő bemutatkozóról), Gina Giannotti asszonnyal, a Budapesti Olasz Kulturális Intézet vezetőjével (az Olasz–

Magyar Évadról), továbbá Hatos Pál igazgató úrral a Balassi Intézettel való együttműködés tárgyában. 

2012 őszén Zelnik József alelnök vezetésével delegáció utazott Magyarkanizsára az MMA több vezetőségi tagja és 

akadémikusa részvételével, s az utazás során az MMA Határon Túli Ügyek Bizottsága is megalakult. 

2012. október 29-én Makk Károly, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia elnöke látogatást tett az MMA elnökénél. 

A felek kölcsönösen tájékoztatták egymást testületeik működéséről, és körvonalazták a jövőbeni együttműködés 

lehetőségeit. Makk Károly és Fekete György egyetértett abban, hogy a két Akadémia művészei – és magas esztétikai 

minőségben létrejött alkotásai – együttesen jelenítik meg a magyar kultúra értékeit. 

A képviseleti feladatok másik fontos területe – a szakmai egyeztetéseken túl – a delegálásokon keresztüli MMA-képviselet. 

Az MMA állandó delegáltjai tevékenykedtek az UNESCO-bizottságokban: a Kulturális Szakbizottságban, a Szellemi 

Kulturális Örökség Szakbizottságban és a Világörökség Szakbizottságban, s a köztestület a Magyar Felsőoktatási 

Akkreditációs Bizottságban is – Ferencz István akadémikus személyén keresztül – képviseltette magát 2012-től. 

Ugyancsak 2012-ben – az MMA jelölése alapján – az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiumába Mezey 

Katalin tagozatvezetőt, az NKA Folyóirat-kiadás Kollégiumába Szenes István akadémikust és az NKA Könyvkiadás 

Kollégiumába Szemadam György tagozatvezetőt választották. 

Az emberi erőforrások minisztere által a kulturális ágazatban adományozandó művészeti díjak bíráló bizottságainak 

mindegyikében MMA-delegáltak látták el az Akadémia képviseletét 2012-ben és 2013-ban egyaránt – felsorolásszinten –: 

Márai Sándor-díj bírálóbizottság: Oláh János akadémikus, Jászai Mari-díj bírálóbizottság: Blaskó Péter akadémikus, 

Munkácsy Mihály-díj bírálóbizottság: Stefanovics Péter akadémikus, József Attila-díj bírálóbizottság: Tóth Erzsébet 

akadémikus, Liszt Ferenc-díj bírálóbizottság: Medveczky Ádám akadémikus, Ferenczy Noémi-díj bírálóbizottság: Scherer 

József, Balázs Béla-díj bírálóbizottság: Dárday István tagozatvezető, Erkel Ferenc-díj bírálóbizottság: Dubrovay László 

tagozatvezető, Harangozó Gyula-díj bírálóbizottság: Bozsik Yvette, Balogh Rudolf-díj bírálóbizottság: Haris László 

akadémikus, Németh Lajos-díj bírálóbizottság: Marosi Ernő, Balassa Péter-díj bírálóbizottság: Kodolányi Gyula 

akadémikus, Szabolcsi Bence-díj bírálóbizottság: Eősze László akadémikus, Blattner Géza-díj bírálóbizottság: Nánai István, 

Hortobágyi Károly-díj bírálóbizottság: Richter József, Gérecz Attila-díj bírálóbizottság: Mezey Katalin tagozatvezető. 
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Képviseleti feladatokat lát el az MMA delegáltja, Zelnik József alelnök a 2012 őszén megalakult Hungarikum Bizottságban; 

képviselettel rendelkezik a művészeti köztestület a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – átalakulás után Forster Gyula 

Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ – Kulturális Javak Bizottságában, Keserü Katalin akadémikus 

személyében. 

A Magyar Művészeti Akadémia 2013-ban a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve delegált képviselőket a Magyar 

Ösztöndíj Bizottságba: Dévényi Sándor elnökségi tagot, a Nemzeti Előadó-művészeti Érdek-egyeztető Tanácsba Császár 

Angela akadémikust. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésének eleget téve az Akadémia elnöke a Babits Mihály-

ösztöndíj kuratóriumába Fázsy Anikó folyóirat-főszerkesztőt, továbbá Király Farkas költő-műfordítót; a Móricz Zsigmond-

ösztöndíj kuratóriumába Zsille Gábor költő-műfordítót delegálta. 

Az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztása érdekében felállítandó 

testületben Finta József akadémikus látta el a képviseleti feladatot. 

Baán László miniszteri biztos úr felkérésére a Múzeumi Negyed programok koncepcióit előkészítő munkacsoportjaiba 

delegált akadémikusok: Új Nemzeti Galéria munkacsoport – Szemadám György tagozatvezető, Magyar Zene Háza 

munkacsoport – Dubrovay László tagozatvezető, Néprajzi Múzeum munkacsoport – Jankovics Marcell elnökségi tag, 

Magyar Építészeti Múzeum munkacsoport – Fekete György elnök, Tervpályázat Előkészítő Bizottság munkacsoport – 

Finta József akadémikus. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – köztestületi javaslatra – az Alkotóművészeti Műteremlakás Bizottságába delegálta 

Haris Lászlót. 

2013-tól a Kossuth-díj bizottságba, a Szent Korona Tanácsba, az Árpád-ház Program Irányító Testületébe, valamint a 

Budapesti Tavaszi Fesztivál Tanácsba az MMA elnöke, az Árpád-ház Program Operatív Testületébe a köztestület főtitkára 

kapott meghívást jogszabályi rendelkezések alapján. 
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TAGOZATOK 

 

Az MMA Alapszabály 4. § 14. pontjának megfelelően az MMA a különböző művészeti ágak művelése érdekében hozott 

létre tagozatokat – az irodalom, a képzőművészet, az ipar- és tervezőművészet, az építőművészet, a zeneművészet, a film- és 

fotóművészet, a népművészet, az előadó-művészet, valamint a művészetelmélet szakterületének képviselőiből –, amelyek 

kétéves működésük során köztestületi feladataik ellátásán túlmenően – az MMA elnökségével egyeztetett módon – saját 

szakmai-közéleti, művészeti, valamint elméleti-tudományos programokat is szerveztek. 

Az Alapszabály 27. § 1–11. pontjainak megfelelően az MMA közfeladatainak ellátását a tagozatok segítik. Az MMA 

köztestületi struktúrájának alapjaként a tagozatok egy művészeti ág vagy egymáshoz közelálló több művészeti ág, illetve 

tudásterület képviselőit magába foglaló szerveződési formák. 

Tagjaik az adott művészeti ágban vagy művészetelméleti területen tevékenykedő és ide megválasztott rendes és levelező 

tagok – akik tagozati tagságukról felvételük idején nyilatkozatot tesznek –, valamint a tagozat által megválasztott közgyűlési 

képviselők. 

A tagozatok alapszabály szerinti fő feladatai a 2012–2013-as években: 

a) a képviselt művészeti ág, tudásterület szakmai és szellemi értékeinek mértékadó képviselete; 

b) fórum biztosítása az aktuális művészeti és szakmai kérdések megvitatásához, elemzéséhez; 

c) állásfoglalások előkészítése és elfogadása a vitatott és közérdeklődésre számító szakmai, művészeti és 

közéleti kérdésekben; 

e) javaslattétel az MMA testületei számára az MMA tevékenységét illető kérdésekben; 

f) javaslattétel az elnökség részére a közgyűlés napirendi pontjaira; 

g) a rendes és a levelező tagok, különösen a tagozati társak művészeti tevékenységének figyelemmel kísérése; 

h) javaslattétel a köztestület rendes és levelező tagjaira; 

i) kapcsolattartás az adott területhez tartozó hazai, illetve határon túli szervezetekkel; 

j) döntés a tagozati díjakról (2013-tól); 

k) bizottságon keresztül történő részvétel a köztestület-támogatási forrás elosztásában. 

A tagozatok feladataikat és ügyrendjüket saját maguk állapítják meg. A tagozati ügyrendet – amely nem lehet ellentétes az 

MMA-törvényben és a jelen alapszabályban foglaltakkal – a tagozatok a tagozati ülésen egyszerű szótöbbséggel fogadják el, 

majd jóváhagyásra az MMA elnöksége elé terjesztik. A tagozatok munkáját, illetve a különböző tagozatok működésének 

összehangolását – elsődlegesen – a tagozati titkárok – az MMA Titkárságának köztisztviselői – segítik. A tagozatok az 

üléseiken alakítják ki véleményüket, teszik meg személyi javaslataikat a rendes és levelező tagokra. A tagozatok az elnökség 
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felhívására közreműködnek a köztestület MMA-törvényben felsorolt közfeladatainak ellátására megalkotott éves 

programterv összeállításában és annak végrehajtásában. 

 

Építőművészeti Tagozat 
Az MMA Alapszabály 4. § 14. pontjának megfelelően, 2012. április 5-én került sor az építőművészeti tagozat alakuló ülésére 

a szakterület elismert képviselőinek bevonásával. A tagozat 18 taggal alakult meg, vezetőjének Ferencz Istvánt választották. 

A tagozatnak 2012 végén 23 rendes és 4 levelező tagja volt, a létszám 2013 végére a rendes tagok esetében 33 főre, levelező 

tagok esetében 6 főre emelkedett. 

A tagozat 2012-ben 5 alkalommal, 2013-ban 6 alkalommal ülésezett. 

2012 

A tagozat Istvánfi Gyula professzor urat delegálta az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottsága és a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal szervezésében 2012. április 20-án megrendezett ünnepi örökségvédelmi konferencián való 

részvételre. 

Az MMA Kecske utcai székházában 2012. május 10-én dr. Takács Imre, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója tartott 

tájékoztatót az Iparművészeti Múzeum tovább építésének és rekonstrukciójának tervéről, valamint az ezzel kapcsolatos 

építészeti pályázati kiírás alapelveiről. 

A 2012. július 14-én megrendezett Jászói Nyári Egyetemen Dévényi Sándor mellett Krcho János, Pásztor Péter és Turi 

Attila akadémikusok tartottak előadást és kerekasztal-beszélgetést Makovecz Imre szellemi hagyatékáról. 

A szakmai szervezetekkel, intézményekkel való együttműködést, az összehangolt, egységes fellépést minden építésügyi 

terület vonatkozásában kiemelten kezeli a tagozat.  

A kassai EKF programokba való bekapcsolódás lehetőségeit megvizsgálva, az Oelschläger (Őry) Lajos (1896–1984) 

munkáit bemutató kiállítás és a róla szóló monográfia támogatásának előkészítésére került sor 2012-ben. 

A tagozat rendkívüli ülésen tárgyalta Vígh László kormánybiztos úr Fekete Györgyhöz, az MMA elnökéhez címzett levelét a 

budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója 

tárgyában. 

2012. november 28-án a tagozat Budapestről szóló beszélgetésre invitálta az akadémikusokat a Kecske utcai székházba. 

Finta József és Ferencz István gondolatébresztője után kerekasztal-beszélgetés folyt a főváros jövőjéről, európai pozíciójáról, 

napi életéről. E témát – még szélesebb aspektusból vizsgálva – folytatta a tagozat a 2013. május 13-án megrendezésre került 

„Budapest Konferencia” keretében. 

A Magyar Művészeti Akadémia elnökségének határozata szerint a tagozatnak az új támogatási mechanizmus keretén belül 

háromfős pályázati bíráló bizottságot kellett felállítania, amely – betöltve küldetését – jól működött 2012 és 2013 során is. A 

Művészeti Tagozati Bizottság 2012-ben öt pályázatot bírált el, melyből négy kapott támogatást. 

 

2013 

A tagozat 2013-ban elkezdte megvalósítani az előző évben előkészített terveit. Ezek közül elsőként a január 18-án 

megrendezett Oelschläger (Őry) Lajos-monográfia bemutatójára került sor a „Kassa Európa Kulturális Fővárosa 2013” 
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című rendezvénysorozat keretében. A könyvbemutató annak a közel hetven tablót bemutató kiállításnak a finisszázsa volt, 

amelynek anyagát 2013. november 21-én a budapesti FUGA is bemutatta. 

A Tagozat 2013. május 13-án rendezte meg a „Budapest – A múlt jövője” című konferenciát. Az egynapos konferencián 12 

előadást hallgathattak meg az érdeklődők. Az akadémikusok mellett társadalomtudós, demográfus, tájépítész, 

településtervező, művészettörténész előadók tartottak előadást. Finta Sándor, Budapest főépítésze a „Budapest 2030”, míg 

dr. Baán László miniszteri biztos a „Liget Budapest” projekt stratégiáját ismertette a hallgatósággal. 

A Tagozat elkészíttette 75 év feletti tagjainak „Üzenet” című könyvsorozatát, amelyek a Mesterek üzenetét tartalmazzák 

életútjukról, valamint az Akadémia köztestületén belüli szerepvállalásukról, jövőképükről. Csete György, Finta József, 

Istvánfi Gyula, Kampis Miklós, Plesz Antal, Török Ferenc, Zalaváry Lajos akadémikusok kötetei mellett elkészítette az 

elhunyt tagjairól szóló „Üzenet” könyvet is. A kis példányszámban készült könyvek ünnepélyes átadására a tagozat ülésén 

került sor. 

Az MMA Építőművészeti Tagozata feladatának tekinti, hogy segítse az értékek felismerését és a tehetségek szakmai 

előmenetelét, ezért elhatározta, hogy évente – más-más tematikával – pályázatot hirdet fiatal alkotók számára. 2013 

szeptemberében TÁJ/PONT címmel hirdetett ötletpályázatot az ország különböző területein egységes megjelenésű 

turisztikai pontok megtervezésére. A zsűri munkájában a Magyar Turizmus Zrt. és a Falufejlesztési Társaság képviselői is 

részt vettek. Az ötletgazda, a téma gondozója, Tima Zoltán akadémikus dolgozta ki a felhívás szakmai követelmény-

rendszerét, amelyet a Tagozat jóváhagyott, és a 2013. évi programfinanszírozásra fordítható keret-összegének 2/3-át e 

pályázatok jutalmazására fordította. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2013. december 2-án került sor a Magyar 

Építőművészek Szövetsége székházában megrendezett, a pályázatra beérkezett tablókat és maketteket bemutató kiállítás 

megnyitójának keretében. Az első, második és két harmadik díj kiosztása mellett további hét pályaművet részesített 

elismerésben a bírálóbizottság. 

A 2014. évi Ybl-év előkészítése 2013-ban kezdődött. A tagozat úgy döntött, hogy a jubileumi évben Ybl Miklós 

szellemiségét megidéző tematikájú ötletpályázatot hirdet; ugyancsak 2014-ben tervezi a Feszl Frigyesnek emléket állító 

kiállítás megvalósítását a Vigadó épületében, az Ybl Egyesülettel együttműködésben. 

A tagozat 2014. évi munkatervében kiemelt szerepet szán az építészoktatásnak. Az ebben a témakörben szervezendő 

konferencia előkészítése már 2013-ban elkezdődött; négy egyetem legjobb munkáinak összegyűjtése 2013 végén 

megtörtént (további három egyetemtől – a beszámolási időszakon túl – 2014 első negyedévében érkeztek be az elmúlt 

évek legjobb munkái). 

A tagozat aktív szerepet vállalt a „Magyarország Építészetpolitikája” szövegtervezetének kidolgozásában, amelyet Nagy 

Ervin és Bodonyi Csaba akadémikusok mutattak be a 2013. június 13-i tagozati ülésen. 

A tagozat, érzékelve a köztudatban az építészeti jelenlét hiányát, egyeztetést kezdeményezett a szakmai szervezetekkel az 

építészet/építészek médiumokban való koordinált megjelenésének lehetőségéről. A témában az első megbeszélésre 2013. 

október 17-én került sor meghívott szakmai szervezetek képviselőinek részvételével, kibővített tagozati ülés keretében. 

2013. szeptember 12-i ülésén döntött arról, hogy az MMA Fiatal Művészek Ösztöndíjában Kelemen Bálintot, Dénes 

Esztert, Művészeti Ösztöndíjban pedig Sulyok Miklóst és Sisa Bélát részesíti. 

A tagozat úgy döntött, hogy – együttműködve az Építőipari Mesterdíj Alapítvánnyal – részt vállal az Alapítvány díjainak 

gondozásában. Az MMA szakmai képviseletére Golda János akadémikust jelölte. 

A tagozat a 2014-es évre vonatkozóan kiemelten fontos programnak tekintette az életműből válogató Makovecz Imre-

kiállítás megvalósítását a Vigadó épületében, s annak előkészületeit 2013. év során a Tagozat támogatta. 
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2013-ban elindult a tagozat digitális tablótárának összeállítása is, amelyet folyamatosan bővíteni tervez. 

A tagozat pályázatokat elbíráló, háromfős Művészeti Tagozati Döntés-előkészítő Bizottsága az MMA művészeti könyv- és 

folyóirat-kiadási támogatására beérkezett és az Építőművészeti Tagozathoz benyújtott 13 pályázatból ötöt, a művészeti 

program megvalósítására kiírt témára benyújtott 23 pályázatból kilencet ítélt támogatásra méltónak. 

 

Film- és Fotóművészeti Tagozat 
A tagozat alakuló ülésére 2012. március 21-én került sor. A tagozat 15 taggal alakult meg, vezetőjének Dárday Istvánt 

választották. A tagozatnak így 2012 végén 19 rendes és 4 levelező tagja volt, a létszám 2013 végére a rendes tagok esetében 

20 főre, levelező tagok esetében 6 főre emelkedett. 

A tagozat 2012-ben 11, 2013-ban 16 ülést tartott. 

2012 

Ősszel került sor az elkészült portréfilmek értékelésére, amelyet a tagozat munkacsoportjaként működő Portrébizottság 

külső szakértők bevonásával tartott. 2012 októberében a filmek alkotóival egyeztetett és értékelt a Portrébizottság, végül a 

december 5-i tagozati ülésen megszüntette további működését. A távlati célok megfogalmazásakor a műhelyalapítás 

elengedhetetlen részének ítélt technikai fejlesztés, a kamerák beszerzése került első helyre.  

Az elnökség felhívta a tagozat figyelmét további kezdeményezések szükségességére a filmgyártás és - forgalmazás 

irányításának a kulturális tárcához kerülése tárgyában. A tagozat támogatásával a tagozatvezető javasolta, hogy az elnökség 

vizsgálja meg a lehetőségeket, és tegyen lépéseket annak érdekében, hogy egy működő televíziós csatorna az MMA szakmai 

felügyelete alá kerüljön. 

A tagozat Fotóművészeti Munkacsoportot hozott létre. 

A tagozat figyelmet szentelt a tatai Vaszary-villára, amelynek további, a felújítást követő hasznosítása tárgyában a város 

polgármestere kért javaslatot, illetve tájékoztatta az elnökséget. Ugyancsak elnökségi tárgyalásra javasolta a tagozat a 

filmműhely létrehozására vonatkozó koncepciót. 

A „Kassa 2013 EKF” programra vonatkozóan filmlista került összeállításra (a program során a vetítések és a kapcsolódó 

alkotó-közönség beszélgetések megvalósultak). A megkezdett egyeztetésekhez kapcsolódóan javaslat született az MTVA-

val kötendő együttműködési megállapodás irányaira (a folyamatos egyeztetések beszámolási időszakon túliak). 

A szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztiválon akadémikusok filmjei is szerepeltek; a zsűri munkájában Haris 

László vett részt. 

A tagozat az új támogatási mechanizmus keretén belül háromfős pályázati bírálóbizottságot állított fel. A Bizottság öt 

pályázatot bírált el, melyből kettő kapott támogatást 

Az „53 magyar film” című, a magyar filmkincs köztudatba vitelét célzó program 2012. november 5-én nagy sikerrel indult el 

az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az Akadémia tagjainak válogatásában és ajánlásával nyolc tematikára osztott sorozat a 

huszadik század legmaradandóbb, legemlékezetesebb magyar nagyjátékfilmjeit mutatja be. A filmeket neves filmesztéták 

vezetik be, a vetítést követő beszélgetéseken az Akadémia tagjai és a filmek alkotói is részt vesznek. A kétéves 

programsorozat végén, a szakértő moderátorok által megírt esszék alapján készülő tanulmánykötet a filmek hazai és 

egyetemes filmtörténetben betöltött szerepét, a programsorozat jelentőségét, eredményeit összegzi. 



20 
 

Ezzel párhuzamosan, más sorrend szerint, a Duna Televízió is bemutatja a válogatást. Tizenhárom vidéki nagyvárosban is 

útnak indult a Szőts István nyomában című filmtörténeti sorozat, mely az 53 magyar filmes program válogatása. 

 

2013 

A tagozat egyik legfontosabb éves feladatának tekintette a mozgóképgyártás és -terjesztés, valamint a fotóművészeti 

alkotómunka hatékony szervezeti és tartalmi feltételeinek ki- és átalakításában való részvételét. Ennek jegyében dolgozta ki 

azt az egyéves programtervet, amely a hazai filmforgalmazás rendszerének megújítását célozza. A programsorozat első 

állomása a 2013. június 12-én megrendezett szakmai konferencia volt, amely a filmforgalmazás jelenlegi helyzetét tárta az 

érdeklődők elé, rávilágítva a megoldást igénylő problémákra.  

A tagozat kapcsolatfelvételt kezdeményezett a határon túli alkotókkal, filmműhelyekkel. A programsorozat első állomása 

Magyarkanizsa volt, ahol kétnapos tanácskozáson vettek részt a tagozat tagjai. 2013. szeptember 22-én a délvidéki alkotók a 

Filmtörvény szellemében ajánlást, javaslatot fogalmaztak meg a határon túli filmgyártás támogatása érdekében. A résztvevők 

2013. november 7–10  között az erdélyi filmalkotókkal is megvitatták Sepsiszentgyörgyön, hogy milyen lehetőségeket 

látnak a határon túli filmek támogatására. 

A tagozat tagjaiból álló Szőts István Mozgókép Műhely 2013. június 26-án tartotta alakuló ülését, és havi rendszerességgel 

ülésezett. A Műhely elsősorban az akadémikusokról készülő életútinterjúk és portrék gyártásának szakmai irányítására jött 

létre, másodsorban a tagozat „A Kárpát-medence felfedezése” című, több éven áthúzódó nagyszabású projektje 

szervezésére, támogatására. 2013-ig zömében életútinterjúk készültek, 2013 második félévében a Műhely elindította az 

akadémikusokról készülő 27 portréfilm készítését, valamint 20 életútinterjú felvételét.  

2013-ban folytatódott az „53 magyar film” vetítése az Uránia Nemzeti Filmszínházban, valamint a Duna Televízióban. 

Ezenkívül a vidéki art mozik is műsorukra tűzték a „Válogatás Szőts István nyomában” címet viselő blokkjának filmjeit. A 

2014 tavaszán befejeződő vetítéssorozatot a tagozat folytatni kívánja az „53+ dokumentumfilm” munkacímű, 

dokumentumfilmekből és dokumentarista játékfilmekből álló válogatással. 

2013 első félévében a tagozat kiemelt figyelmet fordított a 11. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál és a 8. Európai 

Animációs Filmfesztivál előkészítésére. 

A Kárpát-medence felfedezése című program előkészítését folytatta a téma gondozásával megbízott munkacsoport. 

2013. augusztus 29-én a tagozat szakmai utat szervezett a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumba. A tagozat tagjai a fotográfia 

helyzetéről tartott műhelybeszélgetés mellett megtekintették Tóth István A fényképezés művészete című kiállítását. 

A Kassa 2013 Európa Kulturális Fővárosa programon a tagozat több alkalommal filmvetítéssel, szakmai beszélgetésekkel, 

kiállításokkal képviseltette magát. A Haris László akadémikus fotóiból álló kiállításokat a ROVÁS Akadémián (2013. május 

23 – június 20.) és a református templomban (2013. június 14–16.) tekinthették meg az érdeklődők. Dárday István és 

Szalai Györgyi Emigráns című filmjének vetítése (2013. április 8-án) a Thália Színházban volt; majd ugyanitt került sor 

2013. november 16-án Jankovics Marcell akadémikus szepességi templomokról készített könyvének vetítettképes 

bemutatására, valamint Az ember tragédiája című animációs filmjének vetítésére.  

Az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Gaál István Egyesület, az ELTE BTK és a Kosztolányi Dezső Kávéház Alapítvány 

közösen szervezett programjában részt vett a tagozat is: közös szervezésben valósult meg a Sára Sándor akadémikus 80. 

születésnapjához és a 2007-ben elhunyt Gaál István születésének 80. évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat is. 

2013. szeptember 27–28-án került sor a két életművet bemutató konferencia megrendezésre az Eötvös Loránd 
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Tudományegyetem Múzeum körúti épületében. A rendezvénysorozatnak vidéki helyszíne is volt: Pásztón 2013. október 

4–5-én konferencia keretében zajlottak a Gaál István Filmnapok. A konferencia első napján az 50 éve készült Sodrásban 

című film állt a középpontban, második napon Gaál István társművészetekhez való kapcsolatát elemezték az előadók. A 

rendezvénysorozat része volt az Uránia Nemzeti Filmszínházban november 21-ig hetente vetített Sára Sándor 

dokumentumfilmjeiből készült válogatás is. 

2013. október 14-én a tagozat Fiatal Művészek Ösztöndíjban részesítette Tulit Évát és Láng Orsolyát, valamint Művészeti 

Ösztöndíjban részesítette Erdélyi János filmrendezőt és Molnár Zoltán fotográfust. 

 

Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat 
A tagozat alakuló ülésére 2012. április 2-án került sor, a 17 taggal megalakult tagozat vezetőjének Simon Károlyt 

választották. A tavaszi tagjelölés időszakában a tagozat 7 fős levelező tagi „kontingensét” 2 textilművész, 1 üvegművész, 1 

ötvösművész, 1 belsőépítész, 1 formatervező művész, valamint 1 grafikusművész tagjelölttel továbbította az elnökség felé. Az 

elnökség által meghatározott kvótaszámok alapján az őszi tagjelölés 7 rendes és 5 levelező tag: 2 keramikusművész, 2 

textilművész és 1 grafikusművész felterjesztését tette lehetővé a tagozat számára. 

A tagozathoz tartozó akadémikusi létszám 2012 végén: 24 rendes és 5 levelező tag volt, amely 2013 végére a rendes tagok 

esetében 29 főre, levelező tagokéban 6 főre emelkedett. 

A tagozat 2012-ben 6 alkalommal, 2013-ban 6 alkalommal ülésezett. 

2012 

A 20–21. század fordulójára az iparművészet fogalma oly mértékben kitágult, hogy mai átalakuló vizuális kultúránkban a 

fogalom meghatározása is komoly problémát okoz. Az Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat igen összetett, több 

szakirány együttműködésével működik, úgymint textil-, kerámia-, üveg- és ötvösművészet, belsőépítészet, ipari 

formatervezés, tervezőgrafika és restaurátorművészet. Az ágazatokhoz, szakirányokhoz kötődő iparművészetnek szakmai 

kötöttsége, sajátos nyelvezete van, ugyanakkor a tagozat az ágazatokat átívelő „iparművészeti szemlélet” kialakítására 

törekszik, amelynek megvalósításához elkerülhetetlen az iparművészet fogalmának pontos definíciója, létjogosultságának 

deklarációja. 

A tagozatnak ezekből adódóan először szakma-identitását, önazonossága gondolati-tartalmi tengelyét, majd mindezekből 

fakadó stratégiai feladatait (érdekképviselet, szakmai fórumok létrehozása, állásfoglalások és javaslattételek előkészítése, 

kapcsolattartás az adott művészeti ághoz tartozó társult, illetve határon túli szervezetekkel stb.) volt szükséges definiálni. A 

fentiek megvalósulása érdekében a tagozat az informális, majd a megalakulását követő működési periódusának 

legfontosabb feladataként a tagoknak és az általuk képviselt szakterületi kompetenciáknak, szakági és szakágak feletti 

állásfoglalásuk jelenének és jövőképének feltérképezését jelölte meg, amely munkát elméleti szakemberek, 

művészettörténészek bevonásával folytatta. 

A 2012. év során a tagozat szakmai díjakat osztott ki a békéscsabai XVII. Országos Tervezőgrafikai Biennálén és a 

szombathelyi IV. Textilművészeti Triennálén. 

A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozata háromfős Művészeti Tagozati Bizottsága a 

négy beérkezett pályázat közül két kérelmet ítélt támogatásra méltónak. 

2013 
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A hazai iparművészek és tervezőművészek helyzete a rendszerváltás óta megváltozott, képviselőik napjainkban 

folyamatosan alakuló gazdasági és kulturális környezetben alkotnak. A forma- és tárgykultúra életminőségi és 

nemzetgazdasági hatásai ma már köztudottan jelentősek. Új perspektívák, megváltozott piaci helyzetek és a globális 

mértékben is érvényes problémák, feladatok eddig nem látott módon dinamizálják a kreatív iparágakat. 

A fenti témák elemző áttekintése érdekében a tagozat 2013-ban – két kiemelt szakmai rendezvényeként – eszmecserét 

kezdeményezett az iparművészet, tervezőművészet, formatervezés területéről a tervezésoktatás napi gyakorlatának, valamint 

az ötvösművészet és építőművészet kapcsolódási pontjainak, együttműködési területeinek feltérképezése tárgyában. 

A tagozat 2013. április 27–28-án „A hazai iparművészet és tervezőművészet helyzete és jövője” címmel rendezett 

konferenciát Kardosfán; a konferencia alaptémája a hazai ipar- és tervezőművész-képzés helyzetének áttekintése, értékelése 

volt. 

A tanácskozáson részt vettek az érintett felsőoktatási intézmények: a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Nyugat-

magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézete és a Savaria Egyetemi Központ, a Kaposvári Egyetem, a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara, valamint az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari 

és Környezetmérnöki Kara, Terméktervező Intézete. A konferencia legfőbb célja a helyzetelemzés volt: objektíven látni az 

egyes képzési helyek profilját, kvalitását, a végzettek elhelyezkedési esélyeit, munkájuk várható hatékonyságát, társadalmi 

befogadását és szerepét. 

A konferencia megállapításait a tagozatvezető az alábbiakban összegezte: „Nincs konszenzus abban, hogy az iparművészet, 

tervezőművészet tárgykörben az oktatás permanens ipari kapcsolatok nélkül mennyire hatékony. Nincs kifejtve, megvitatva, 

értékelve, hogy mi a különbség a formatervező és a forma-tervező művész között. Úgy tűnik, mintha ez a kérdés szinte 

értelmetlen lenne… A szakmai önvédelem, a minőség méltóságának megbecsülése hiányzik.” 

2013. szeptember 12-én rendezte a tagozat „Az ötvösművészet az építőművészet társművészete” című konferenciáját a IX. 

Ötvösművészeti Biennále kísérőrendezvényeként, a Klebelsberg Kultúrkúriában. 

Katona Katalin akadémikus asszony és a tagozat ötvösművészei azzal a céllal kezdeményezték ezt az összejövetelt, hogy 

kitapinthatóvá váljék: a kortárs építészet hogyan látja a társművészet helyzetét, s a két művészeti ág képes-e, s ha igen, 

hogyan kíván lehetőséget teremteni a párbeszéd és együttmunkálkodás kialakítására; a konferenciát kísérő kiadvány ezen 

együttgondolkodás első munkaállomása, lenyomata. 

A tagozat a 2013. évben számos szakmai díjjal, ösztöndíjjal, illetve egyéb anyagi és erkölcsi támogatással jutalmazta a 

kiemelkedő súllyal megjelenő művészi törekvéseket, segítve ezáltal színvonalas, új művek létrejöttét. 

A VI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále MMA Iparművészeti Tagozata megosztott Különdíját 2013. március 17-én 

a kecskeméti Cifrapalotában Fekete György, az MMA elnöke adta át Ardai Ildikó textilművésznek és Kalmárné Horóczi 

Margit festőművésznek. 

2013. szeptember 12-én Simon Károly tagozatvezető a IX. Ötvösművészeti Biennálén az MMA Iparművészeti és 

Tervezőművészeti Tagozata Különdíját Katona Katalin ötvösművésznek adta át. 

2013. október 5-én, a szentendrei „Négy elem” című tárlaton az MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat 

Különdíjait Berzy Katalin keramikusművész, valamint Kis Iringó, Orient Enikő és Szabó Verona textilművészek vették át. 

A háromfős Művészeti Tagozati Döntés-előkészítő Bizottság javaslata alapján a tagozat a Művészeti Ösztöndíjban 

részesítette Krajtsovits Margit keramikusművészt és Nyerges Éva textilművészt, ugyanakkor a Fiatal Művészeti Ösztöndíjat 

Lenkei Balázs formatervező művésznek és Kele Ildikó textilművésznek ítélte. 
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2013-ban az MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozatának a pályázatokért felelős, háromfős Művészeti Tagozati 

Döntés-előkésztő Bizottsága a művészeti programok altémára beérkezett 35 pályázatból 14, a művészeti könyv- és folyóirat-

támogatási fejezeti kezelésű sorra beérkezett 13 pályázatból 6 pályaművet ítélt támogatásra méltónak. 

 

Irodalmi Tagozat 
A tagozat alakuló ülésére 2012. március 22-én került sor. A 41 taggal megalakult tagozat vezetőjének Mezey Katalint 

választották. A tagozatnak 2012 végén 42 rendes és 5 levelező tagja volt; a létszám 2013 végére a rendes tagok esetében 45 

főre emelkedett, a levelező tagok esetében 4 fő volt. 

A tagozat 2012-ben 4 alkalommal, 2013-ban 10 alkalommal ülésezett. 

A tagozat céljai között már megalakulásakor is szerepelt a szakmai kapcsolatok ápolása és további építése 

irodalomtörténészekkel, irodalomtudósokkal, kritikusokkal. Ennek megfelelve a konferenciaszervezési tevékenység során 

igyekeztek az előadókat nem csak az Akadémia tagjainak sorából felkérni (döntően csak egy-két akadémikus szerepelt 

előadóként egy-egy rendezvényen), a szakmai szempontok elsődleges figyelembevételével.  

A tagozat fontos konferenciáknak volt szervezője vagy társrendezője a 2012. évben: II. Czuczor–Fogarasi-konferencia 

(2012. január 6. Petőfi Irodalmi Múzeum), Fekete Gyula-emlékkonferencia (2012. február 29. Magyar Írószövetség), Nagy 

Gáspár-emlékkonferencia (2012. május 17. Petőfi Irodalmi Múzeum), Kolozsvár irodalmi műhelye: a Helikon folyóirat 

600. számának megjelenése alkalmából ünnepi est (2012. május 21. Petőfi Irodalmi Múzeum), Buda Ferenc költői estje a 

Zsebszínházban (2012. június 26. Zombor), Tormay Cécile-emlékkonferencia (2012. október 5. Közigazgatási és 

Igazságügyi Hivatal, Károlyi-Csekonics Rezidencia). Jókai Anna köszöntése 2012. november 23-án a Petőfi Irodalmi 

Múzeumban. Az Ottlik-konferencia (2012. december 11. Magyar Írószövetség) és a Gyurkovics-emlékszoba avatása 

(2012. december 18. Mosonmagyaróvár) zárta a sort. 

Az MMA 2012. október 18-án a Duna Palota Színháztermében rendezett összművészeti programján az Irodalmi Tagozat a 

műsor szerkesztésében és összeállításában vállalt szerepet – döntően akadémikusok művei hangoztak el. A szakmai 

szervezetekkel, intézményekkel való együttműködésben a tagozat kiemelt szerepet szánt a Magyar Írószövetségnek és a 

Tokaji Írótábor Egyesületnek, a határon túli szervezetek közül a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának és a Székelyföld 

Alapítványnak. 

A Művészeti Tagozati Bizottság 2012. november 13-án tartotta ülését. A Bizottság a tizenhárom egyedi támogatási igényből 

tizenegyet támogatásra javasolt, két támogatási igényt elutasított. 

2013 

A tagozat programjainak jelentős részét tette ki 2013-ban is a néhai tagok életművének ápolása és megismertetése: 

Gyurkovics Tibor-emlékest, Hubay Miklós-emlékkonferencia és színházi előadás (az Elnémulás c. darab bemutatója a 

Petőfi Irodalmi Múzeumban), Kiss Dénes- és Marsall László-emlékest. 

A tagozat kiemelt rendezvényei voltak a magyar irodalom klasszikus alkotóiról (írókról, költőkről, irodalmi műhelyekről) 

szóló évfordulós megemlékezések: 2013-ban Weöres-est a Zenei Tagozat részvételével és Jékely Zoltán-emlékest. 

Nagy jelentőséggel bírt a határon túli szervezetekkel való együttműködés: 2013 februárjában a Kassa EKF Márai-

programban a tagozat „Tisztelet Márainak, tisztelet Kassának” című irodalmi esttel vett részt (február), s az estről készült 

kassai kiadvány megjelentetésében is közreműködött. A tagozat a Székelyföld Alapítvánnyal is felvette a kapcsolatot, 

amelynek eredményeként egy kihelyezett tagozati ülést és egy irodalmi estet tartott Csíkszeredán. Ennek folytatásaként a 
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tagozati rendezésben megvalósuló két októberi programban (a Szilágyi István-irodalmi esten és a Jékely Zoltán-

emlékesten) is részt vett az Alapítvány, s ugyancsak 2013-ban kezdődött meg a 2014-ben megvalósítandó közös 

konferencia szervezése „Az erdélyi irodalom az elszakítottság idején és ma” címmel. 

A tagozat a 2013. évben is hangsúlyos szerepet vállalt köztestületi programok megszervezésében: a  2013 novemberében 

„Paradigmák a művészetben” címmel szervezett konferencia, valamint a Bánffy Miklós- és Kós Károly-emlékkonferencia az 

Irodalmi Tagozat aktív részvételével valósult meg. 

A tagozat egyik központi, több évre tervezett programja a „Kismonográfia” sorozat; ebben az esztendőben 5 kismonográfia 

megírására nyújtott ösztöndíjat: Ágh István, Marsall László, Albert Gábor, Kiss Benedek és Kiss Anna akadémikusok 

életművéről először készül összefoglaló feldolgozás. 

A Művészeti Tagozati Döntés-előkészítő Bizottság 85 beérkezett pályázatból 35 projekthez – 20 művészeti program, 

valamint 15 könyv- és folyóirat-pályázathoz – nyújtott támogatást. 

A bizottság pályázati elbírálási koncepciójának egyik fő vezérelve a magyar kultúra hagyományát és megújítását egyaránt 

szolgáló programok és kiadványok megvalósulásának elősegítése. 

A határon túli szervezetek pályázati úton való támogatása valósul meg több kiadó folyóirat- és programtámogatásában. 

A tagozat két fő – Csender Levente író és Farkas Gábor költő – részére Fiatal Művészeti Ösztöndíjat, valamint két fő – 

Barta Gusztáv író és Majoros Sándor író – részére Művészeti Ösztöndíjat biztosított.  

Tagozati különdíjban – a Petőfi Emlékmúzeum pályázatán – részesült Wrobel. 

 

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 tagozatnak 2012 végén 36 rendes és 6 levelező tagja volt, 2013 végére a rendes tagok száma 41, a 

levelező tagoké 4 fő volt. A tagozat 2012-ben 4 alkalommal, 2013-ban 10 alkalommal ülésezett. 

2012 

A 2012. évben – a Duna Palotában megrendezésre került 56 éve volt ’56 kiállításhoz hasonlóan – hiánypótló, országos, 

határon túli, illetve nemzetközi kiállítások megrendezése volt a cél a tagozat számára a vizuális kultúra minden területének 

bevonásával. 

A tagozat elsőrendű feladatának tekintette a különböző – s nem utolsósorban a határon túli – régiók olyan magas 

színvonalú, hiteles, etikus alkotói-szakmai bázisának kialakítását, amely képzőművészeti kérdésekben kánonképző és 

iránymutató lehet. 

A közéleti szerepvállalás legfontosabb eszközeként a köztestületi képzőművészeti díjak odaítélésének szakmai 

megalapozottsága és megkérdőjelezhetetlensége a mérvadó. A tagozat tevékenysége során fontos állomás volt az MMA 

Képzőművészeti Tagozat Díjának a megalapítása – a díjat a tagozat 2013-tól évenként ítéli az arra legérdemesebbnek. A 

díjjal a tagozat a legjelentősebb magyarországi képzőművészeti teljesítmény (egyéni alkotói teljesítmény, kiállítás, 

alkotóműhely, művésztelep, képzőművészeti kiadvány, film stb.) megalkotóját, létrehozóját vagy létrehozóit – egyéb 

szakmai társszervezeteinek javaslatait is figyelembe véve – kívánja a jövőben elismerni. 



25 
 

A Képzőművészeti Tagozat 2013-ban az MMA szakmai-művészeti, közéleti szerepének megerősítéséül a díjbizottságokba, 

szakmai zsűrikbe, állami és civil döntéshozó testületekbe történő delegálásokat, valamint az országos és határon túli 

szervezetekkel történő együttműködések kialakításának ügyét kiemelt feladataként kezelte. 

A tagozat mindemellett sürgette a magyarországi képzőművészeti alkotótáborok, művésztelepek működésének 

feltérképezését és célzott támogatási rendszerének mihamarabbi kialakítását is. 

A 2012. év során a Képzőművészeti Tagozat szakmai díjakat osztott ki a szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti 

Filmfesztiválon, mely rendezvény keretein belül kihelyezett tagozati ülést és szakmai előadásokat is tartottunk. 

A Képzőművészeti Tagozat háromfős Művészeti Tagozati Bizottsága a 15 beérkezett támogatási igényből 9-et ítélt 

támogatásra méltónak. 

2013 

Az MMA Képzőművészeti Tagozata – a 2013-ban is zavartalan képzőművészeti alkotótevékenység folytathatósága 

érdekében – az alábbi magyarországi és határon túli alkotótelepekkel való szoros együttműködésről és közös programok 

megvalósításáról döntött:  

GebArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep, Barcsi Nemzetközi Művésztelep, Nemzetközi Győri Művésztelep, Bajai 

Művésztelep, Helvetia Művésztelep, Szegedi Művésztelep, Mezőszemerei Nyílt Tér Művésztelep, Gyermelyi Művésztelep, 

Nagykáta-Erdőszőlői Nemzetközi Művésztelep, Váci Művésztelep, Miskolci Művésztelep, Nyíregyházi Nemzetközi 

Fametsző Művésztelep, Nagyatádi Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep, Kecskeméti Acélszobrászati Művésztelep, Móri 

Művésztelep, Dunaszerdahelyi Művésztelep. 

A tervezett közös programok valamennyi művészteleppel együttműködésben sikeresen megvalósultak. 

Az országos jelentőségű – új szellemi-kulturális centrum –  Pesti Vigadó kiállítótermeinek átadásáig a nagy hagyománnyal 

rendelkező Magyar Festészet Napja kiállítás-sorozatot az MMA Képzőművészeti Tagozata kiemelt szakmai 

rendezvényként támogatta, hiszen a festészeti ünnep elsődleges célja, hogy fejlessze a képzőművészeti műveltséget, és minél 

szélesebb közönség számára mutassa be a kortárs magyar festészetet. Emellett a fesztivál ezentúl vendégül látja egy-egy 

szomszédos ország képzőművészeit is, elsőként Szerbia kortárs festői mutatkozhattak be egy közös tárlaton. 

Az MMA Képzőművészeti Tagozata 2013. június 17–21 között Erdélyben tartotta meg kihelyezett tagozati ülését és 

szakmai útját. A kihelyezett tagozati ülés keretén belül, Szentegyházán megrendezett konferencián akadémikusaink: Haris 

László „Hazugság és művészet”, Szemadám György „Lét-modellek és pillanatképek”, Somogyi Győző „Hagyomány és 

modernitás”, Vargha Mihály a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot bemutató prezentációja, valamint Mihály 

Ferenc restaurátorművész „Festett famennyezetek Erdélyben” című előadása is elhangzott. Az előadásokat követően Gyulai 

Líviusz és Orosz István akadémikusok animációs filmjeit és Gulyás János akadémikus Deim Pálról forgatott portréfilmjét 

tekinthették meg a résztvevők. 

A kihelyezett ülés kísérő rendezvényeként Vinczeffy László festőművész szülőfalujában, Atyhán egynapos „Röp-kiállítást” 

rendezett. A különleges tárlaton az akadémia székelyföldi művészei: Bocskay Vince, Hunyadi László, Kuti Dénes, Vargha 

Mihály, Vinczeffy László akadémikusok, valamint meghívott sóvidéki művészek – Kuti Botond, Siklódi Zsolt és Sánta 

Csaba – két-két művét állították ki. A delegáció a szakmai út keretében megtekintette – Szováta Város Önkormányzata által 

kiemelt fontosságú projektként kezelt – a Kusztos Endre-Galéria építkezését, a Stefanovits Péter és Elekes Károly 

akadémikusok festette siklódi templom famennyezetét, valamint fejet hajtott Páll Lajos néhai akadémikus korondi sírja 

előtt is. 
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A tagozat 2013-ban szakmai egyeztetéseket folytatott többek között dr. Baán Lászlóval, a Szépművészeti Múzeum 

főigazgatójával a Múzeumi Negyed koncepciójáról; Kőrösi Orsolyával, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ 

igazgatójával az intézmény szakmai működéséről, valamint Hornyák Tiborral, a MANK igazgatójával és Sárváry Istvánnal, a 

MANK stratégiai igazgatójával a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Képző- és Iparművészeti Lektorátus, 

valamint a Szentendrei Régi Művésztelep és Galéria tevékenysége tárgyában. 

A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozata 2013-ban az alábbi képzőművészeti szakmai díjak, ösztöndíjak 

odaítélésével szolgálta a kiemelkedő súllyal megjelenő művészi törekvéseket, valamint segítette színvonalas, új művek 

létrejöttét.  

2013. január 9-én a Magyar Művészeti Akadémia Elnöki Különdíjban részesítette Kusztos Endre akadémikust, Szovátán élő 

grafikust, festőművészt, a Képzőművészeti Tagozat rendes tagját sokoldalú, elhivatott életpályája elismeréseként.  

A VI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále MMA Képzőművészeti Tagozata megosztott Különdíját 2013. március 17-

én, a kecskeméti Cifrapalotában Ardai Ildikó textil-művész és Kalmárné Horóczi Margit festőművész kapta.  

A Veszprémi Tavaszi Tárlaton, 2013. május 11-én Gálhidy Péter szobrászművész Szabó Tamás akadémikustól vehette át 

az MMA Képzőművészeti Tagozatának Különdíját.  

2013. május 25-én, a 32. Salgótarjáni Tavaszi Tárlaton az MMA Képzőművészeti Tagozata Különdíját Földi Péter 

festőművész érdemelte ki.  

2013. október 5-én, a szentendrei „Négy elem” című tárlaton az MMA Képzőművészeti Tagozat Különdíját vehette át 

Fürjesi Csaba képzőművész, Nagámi Nagy Gábor Mihály szobrászművész, Pirk László festőművész, Sulyok Gabriella 

grafikusművész és Várady Róbert festőművész. 

2013. október 6-án, a (jubileumi) 60. Vásárhelyi Őszi Tárlat ünnepélyes megnyitóján az MMA Képzőművészeti 

Tagozatának Különdíját Felházi Ágnes festőművésznek ítélték. 

2013. november 30-án, a salgótarjáni II. Országos Rajztriennálén az MMA Képzőművészeti Tagozat Különdíját Stefanovits 

Péter képzőművész kapta. 

2013. december 4-én az „Év Grafikája 2013” díjjal járó pénzjutalmat Molnár László József grafikusművész vette át. 

A tagozat a Művészeti Ösztöndíjban Gáll Ádám festőművészt, Nagámi Nagy Gábor Mihály szobrászművészt részesítette; a 

Fiatal Művészeti Ösztöndíját Benkő Lilla és Horváth Dániel festőművészeknek ítélte. 

2013-ban az MMA Képzőművészeti Tagozata a pályázatokért felelős, háromfős Művészeti Tagozati Döntés-előkésztő 

Bizottsága a művészeti programok altémára beérkezett 92 pályázatból 28, a művészeti könyv- és folyóirat-támogatási 

fejezeti kezelésű sorra beérkezett 43 pályázatból 13 pályaművet ítélt támogatásra méltónak. 

 

Népművészeti, Néprajzi Tagozat 
A tagozat alakuló ülésére 2012. április 11-én került sor. A tagozat 7 taggal alakult meg, vezetőjének Erdélyi Zsuzsannát 

választották. A tagfelvételi eljárás során a tárgyalkotó népművészet kvalitásos mestereinek beemelése volt az elsődleges 

szempont. A tagozat létszáma a két közgyűlést követően összesen 7 rendes és 5 levelező taggal nőtt. 2012 végén 14 rendes 

és 4 levelező tagja volt a tagozatnak, a létszám 2013 végére a rendes tagok esetében 16 főre, a levelező tagok esetében 6 főre 

emelkedett. A tagozat 2012-ben 5 alkalommal, 2013-ban 12 alkalommal ülésezett. 
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2012 

A tagozat működésének kiemelt célja a folklór értékeinek társadalmasítása és jótékony, évszázados eredményeinek 

bevonása kiüresedő kultúránkba. 

A tagozat 2012-ben a legfőbb kiinduló, átfogó feladatául a rendszerváltozás idején életre hívott nemzeti kulturális leltár 

elkészítését, ezen belül pedig a mai magyar népművészet pontos definiálását és területi feltérképezésének szükségességét 

határozta meg. Ennek érdekében kutatás megindítását kezdeményezte az alábbi témákban: a népművészet mai működési 

módozatainak feltérképezése életmódkutatások keretében; a jövő kézművességének definiálása. Támogatta és támogatja 

továbbá a magyar szecesszió témakörében folyó ornamentika-kutatás programot. 

A tagozat 2012-ben készítette elő a „Nomád nemzedék” még ma élő alkotóinak, gyermekeinek és unokáinak bemutatását, a 

Népművészet Ifjú Mestereinek és más díjazottak életművének bemutatását és népszerűsítését tematikus alkotótáborok, 

művésztelepek létrehozásával és támogatásával, valamint ösztöndíjak, pályázatok kiírásával, kiállítások megrendezésével. 

A tagozat prioritásként kezelte a népművészet oktatását, hazai és nemzetközi bemutatását, közkinccsé tételét és művelőinek 

fontos fórumokon történő képviseletét. 

A Művészeti Tagozati Bizottság tíz egyedi támogatási igényt bírált el, ebből hetet részesített támogatásban, hármat 

elutasított. 

2013 

A 2012-ben a Magyar Televízióban megrendezett „Fölszállott a páva” című népzenei és néptánc- tehetségkutató verseny 

kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiataljainak az MMA 6 különdíjat ajánlott föl. A 2013. március 13-án rendezett MMA 

köztestületi Gálaműsor a 2012-es verseny MMA-különdíjas népművészeinek közreműködésével valósult meg, nagy 

sikerrel.  

A tagozat 2013. évi programjának összeállítása során prioritást élvezett a népi kézművesség. A tagozat közreműködött a 

Nomád Nemzedék kiállításának megrendezésében a Hagyományok Házában, több országos, sőt határon túli fiatalokat is 

megmozgató tábor (Kisgyőrben családi kézműves tábor, Nádudvaron népművészeti tábor) megszervezésében, valamint „A 

népi kézművesség jövője” című konferencia megrendezésében. 

2013-ban a tagozat egyik alapcélja a táncházmozgalom felkarolása volt (eleget téve annak a szakmai várakozásnak is, amivel 

az UNESCO felvette a „Legjobb megőrzési gyakorlatok” regiszterébe a táncházmódszert). Ennek érdekében a tagozat 

együttműködött a Híd Média Kft.-vel egy 12 DVD-ből álló, muzsikusportrékat bemutató filmsorozat megjelentetésében. A 

Táncház Szövetséggel való együttműködésben valósult meg a június 5–6-i Táncház Napja budapesti és vidéki 

helyszíneken, valamint a Táncházvezető-képző tanfolyam. 

A tagozat a népművészet jeles gyűjtőit bemutató előadássorozatot indított „Látó emberek” címmel a Néprajzi Múzeumban, 

továbbá egy reprezentatív konferenciát szervezett „A magyarországi nemzetiségek hagyományos kultúrája” címmel, a hazai 

nemzetiségek körében végzett folklórgyűjtés legújabb eredményeiről az MTA BTK Zenetudományi Intézettel közösen. Az 

előadássorozat és a konferencia anyagából kiadvány is készült. 

Szintén az MTA Zenetudományi Intézetével együttműködésben valósult meg a „Tiszta forrás település” tagozati program. 

Ennek keretében a két szervezet a népzene fontos gyűjtőhelyein – az adott település számára a helyben gyűjtött archív zenei 

anyag átadásával egyidejűleg – egy emléktáblát állított a népdalgyűjtő és a magyar zenei néphagyomány szempontjából 

jelentős kincset őrző elődök tiszteletére. Az évente 4 települést érintő, több évre tervezett program előkészítő munkái 2013-

ban kezdődtek el. 
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A tagozat Fábiánné Gyöngyössy Orsolya és Bolya Mátyás részére Fiatal Művészeti Ösztöndíjat,  Kerekes Ibolya és Csupor 

István részére Művészeti Ösztöndíjat biztosított. 

Az MMA-hoz beérkezett és a tagozat illetékességébe tartozó 76 pályázatból a pályázatok döntés- előkészítéséért felelős 

Művészeti Tagozati Döntés-előkészítő Bizottság 15 projektet – 4 művészeti könyv- és folyóirat-pályázatot és 11 művészeti 

programpályázatot – ítélt támogatásra érdemesnek. 

 

Színházművészeti Tagozat 
Tekintettel arra, hogy az MMA Egyesületben nem működött Színházművészeti Tagozat, ennek megalapítása 2012 elejére 

szükségessé és időszerűvé vált. A tagozat alakuló ülésére 2012. március 21-én került sor. A 2 taggal megalakult tagozat 

vezetőjének Szakonyi Károlyt választották. A Színházművészeti Tagozat színművészekkel, díszlet-, látvány- és 

jelmeztervezőkkel, valamint operaénekesekkel, táncművészekkel bővült: a tagozatnak 2012 végén 2 rendes és 11 levelező 

tagja volt, a létszám 2013 végére a rendes tagok esetében 24 főre, a levelező tagok esetében 12 főre emelkedett. 2012-ben az 

MMA Színházművészeti Tagozata összesen 5 alkalommal, 2013-ban 9 alkalommal ült össze a tagozat. 

2013. február 1-jétől Marton Éva a tagozat vezetője. 

2012 

A tagozat létrejöttekor megfogalmazott alapcél volt, hogy a testület a magyar opera- és színjátszást a hazai és egyetemes 

kultúra szolgálatában álló, a hagyományt és a korszerűséget egységesen megvalósító, egymást segítő alkotóműhelyek 

közösségévé kovácsolja. 2012-es feladatként szerepelt a kortárs magyar széppróza és líra népszerűsítése is, és ugyanígy a 

tagok bármelyik művészeti ág: a zene, a népművészet, a vizuális művészetek megjelenési alkalmaihoz is hozzá kívánták adni 

tudásukat. Ezen túl fontos célként tűzték ki a nagy elődök, színházi alkotók: művészek, rendezők, színészek, ének- és 

táncművészek emlékének életben tartását, megőrzését, a fiatalság megnyerését, a vidék és a Kárpát-medencei magyarság 

művészeti életével való testvéries viszony kialakítását, nemzetközi kapcsolatok kiépítését, és a külhoni magyarok rendszeres 

tájékoztatását a médián, a világhálón keresztül. 

Az MMA az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet közreműködésével 2012. augusztus 22-én megemlékező 

ünnepséget rendezett a Bajor Gizi Múzeumban abból az alkalomból, hogy 175 éve nyitotta meg kapuit a Nemzeti Színház. 

Az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel a Nemzet Színészei, a színházi szakma jeles képviselői, az MMA rendes és 

levelező tagjai közül is számosan. 

2012 júniusában a tagozat részt vett a Pécsi Országos Színházi Találkozón. 

2012. október 18-án a Duna Palotában került megrendezésre az „56 éve volt ’56” gálaest. 

A tagozat figyelemmel kíséri a magyar kortárs színház eseményeit, gondjait, jeles évfordulóit, alkalomadtán konferenciát 

szervez időszerű kérdésekről. 

A Színházművészeti Tagozat Művészeti Tagozati Bizottsága 2012-ben hét pályázatot bírált el, ebből egy elutasításra került, 

hat pályázat részesült támogatásban. 

2013 

2013-ban a tagozat közreműködésével Örkény Istvánra emlékező rendezvénysorozat valósult meg. A veszprémi Petőfi 

Színház a tagozat támogatásával és együttműködésével rendezte meg a kétnapos Örkény-fesztivált a budapesti Thália 

Színházban és Remeteszőlősön. A Thália Színház Mikroszínpadának klubhelyiségében 2013. április 5-től tekinthették meg 
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az érdeklődők az „Örkény képekben” című fotókiállítást. Ezen a napon került megrendezésre a centenáriumzáró 

kerekasztal-beszélgetés is, amelynek végén portréfilmet vetítettek Örkény Istvánról. A Thália Színház a Szkalla-lányok című 

darabot is műsorra tűzte, az egyik főszerepet Béres Ilona akadémikus játszotta. Az Arizona Stúdióban – ugyancsak a tagozat 

közreműködésével – a Veszprémi Petőfi Színház társulata a Sötét galamb című előadást mutatta be. Az Örkénynek emléket 

állító rendezvénysorozat záró akkordja egy különleges emlékmű avatása volt Remeteszőlősön 2013. április 6-án, a „Ballada a 

költészet hatalmáról” elnevezett telefonfülkében, ahol egy korabeli telefon segítségével az érdeklődők Örkény István 

népszerű egyperceseinek felvételét hallgathatják meg.  

2013. április 19–20-án a tagozat a Magyar Bábjátékos Egyesülettel közösen rendezte meg azt a kétnapos szakmai találkozót, 

amelynek keretében a bábjátékkal elkötelezetten foglalkozó pedagógusok eszmecserét folytattak egymással és a szakma 

képviselőivel. 

„A Parnasszus csillagai” című előadás Nemes Nagy Ágnes és Szécsi Margit költészetét és emberi alakját állította 

középpontba. A három előadás – a tagozat közreműködő támogatásával – 2013. május 15-én Veszprémben, a Petőfi 

Színházban, 2013. május 17-én Budapesten, a III. kerületi Óbudai Társaskörben és 2013. május 21-én Kőbányán, a Kőrösi 

Csoma Sándor Művelődési Központban valósult meg. 

A Színházművészeti Tagozat hozzájárult Erkel „István király” című operája hangversenyszerű előadásának bemutatásához, 

amely Budapesten, a MOM Kulturális Központban 2013. május 20-án nagy sikerrel, telt ház előtt került megrendezésre.  

A „Kassa – Európa Kulturális Fővárosa – 2013” programsorozathoz csatlakozva 2013. június 5-én került sor a Magyar 

Művészeti Akadémia és a kassai Thália Színház közreműködésében Káel Csaba Bánk bán című operafilmjének vetítésére. A 

filmvetítés előtti beszélgetésen a rendező mellett részt vettek a film főszereplői: Marton Éva, Kiss B. Atilla, valamint Csikós 

Attila akadémikusok és Tarján Tamás irodalomtörténész, színikritikus, dramaturg. 

2013. június 6–15 közötti időszakban zajló Pécsi Országos Színházi Találkozón az MMA Színházművészeti Tagozata is 

képviseltette magát egy felújított ekhósszekérrel, benne a „Vándorszínészet” című, a Nemzeti Színház történetét bemutató 

kiállítással. 

A tagozat Tusnádfürdőn, 2013. július 23–29. között – a Nemzeti Színház történetét bemutató kiállítással –, a XXIV. 

Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor „Tusványos 24 – a mi időnk” programja keretében a Magyar Teátrum 

színházi sátorában mutatkozott be. 

A tagozat 2013. szeptember 6-án Magyarföldön kihelyezett tagozati ülést tartott, amelyet a Fatemplomban rendezett 

hangverseny követett. Marton Éva tagozatvezető asszony növendékei: Jakab Ildikó és Vörös Szilvia, valamint Berczelly 

István operaénekes és Gyökér Gabriella zongoraművész adtak hangversenyt Liszt és Kodály műveiből. 

A tagozat programjaként 2013. október 26-án Gyöngyösön, november 15-én Hatvanban és november 24-én Markazon 

Miller Lajos akadémikus úr szakmai irányításával került megrendezésre Kodály Zoltán Székelyfonó és Háry János című 

műveiből összeállított hangverseny – operaházi és Heves megyei művészek közreműködésével.  

A tagozat 2013. december 19–20-án Miskolcon, a Nemzeti Színházban „Táncos életpálya – A magyar táncművészet 

aktuális kérdései” címmel kétnapos konferenciát rendezett. A konferencia résztvevői zárónyilatkozatban fogalmazták meg a 

jövőre vonatkozó javaslataikat. 

A tagozat 2013-ban Fiatal Művészek Ösztöndíjában részesítette Jakab Ildikót és ifj. Zsuráfszky Zoltánt, Művészeti 

Ösztöndíjat kapott Sándor Szabolcs és Várszegi Tibor. 



30 
 

A Színházművészeti Tagozat Művészeti Tagozati Bizottsága 2013-ban 119 pályázatot bírált el, 20 pályázat részesült 

támogatásban. 

 

Zeneművészeti Tagozat 
A tagozat alakuló ülésére 2012. március 26-án került sor. A tagozat 15 taggal alakult meg, vezetőjének Dubrovay Lászlót 

választották. Az Alapszabályban leírtak alapján a tagozat előadóművészekkel történő kibővítése volt a cél. A tagozatba 

zeneszerzőkön és zenetörténészeken kívül karnagyok, karmesterek, hangszeres művész (gordonka-, zongora- és 

hegedűművész) tagok felvételére került sor. A tagozatnak 2012 végéig 22 rendes és 6 levelező tagja volt, a létszám 2013 

végére a rendes tagok esetében 28 fő, a levelező tagok esetében 5 fő volt. A tagozat 2012-ben hat, 2013-ban hét alkalommal 

ülésezett.  

2012 

A Zeneművészeti Tagozat Ars poeticáját a tagozatvezető a következőképpen fogalmazta meg: „A magyar zenekultúra 

rangja, nemzetközi elismertsége szellemi életünk kimeríthetetlen forrása lehet a jövőben is. Ezért kötelességünknek 

tekintjük, hogy segítsük új műalkotások létrejöttét és előadását. A tagozat vallja a művészet szabadságát, nyitottak vagyunk a 

legújabb zeneszerzői technikák befogadására, a számítógépes technikáig bezárólag, számunkra egyetlen mérce a minőség 

bármilyen műfaji, stílusbeli megkötöttség nélkül. A tagozat együttműködésre törekszik a társ-tagozatokkal – irodalom, 

iparművészet, képzőművészet, népművészet, színházművészet, építészet –, ezzel a kölcsönös inspiráció, a szélesebb horizont 

lehetőségét teremtjük meg, és elősegíthetjük interdiszciplináris művek megszületését és előadását. A tagozat hozzá szeretne 

járulni a zeneoktatásban tapasztalható hanyatlás visszafordításához, részt vállalni fiatal tehetségek támogatásában, az amatőr 

és professzionális kórusmozgalom, fúvósmozgalom és zenekari kultúra életben tartásában, a legkiválóbb előadóművészek 

népszerűsítésében. A tagozat törekszik arra, hogy értékei minél szélesebb spektrumát külföldön megismerjék hazánk és a 

magyar kultúra rangját ezzel is növelve, és erősítve és bővítve a nemzetközi kapcsolatrendszert.” 

2012. október 18-án a Duna Palotában került megrendezésre az „56 éve volt ’56” gálaest, majd szintén a Duna Palota adott 

otthont 2012. november 22-én az „Adventi hangversenynek”. 

A Magyar Rádiózenekarral kapcsolatos, Balassa Sándor által felvetett, s a tagozat vezetője által sürgetett probléma ügyében 

az MMA főtitkára és dr. Gyimesi László, az MZTSZ főtitkára között személyes találkozóra került sor. A zenekar ügyének 

rendezése érdekében a tagozat levélben kereste meg és egyeztető tárgyalást kezdeményezett az MTVA vezérigazgatójával, 

dr. Böröcz Istvánnal, egyúttal az EMMI számára is jelezte írásban a működés művészeti vonatkozásokra is ható problémáit. 

A zeneoktatás dilemmáit elemző levélben tárták fel, amelyet az MMA elnöke eljuttatott Balog Zoltán miniszter úrnak. A 

Zeneművészeti Tagozat Művészeti Tagozati Bizottság négy pályázatot bírált el, mind a négy pályázat támogatásban 

részesült. 

2013 

Kocsár Miklós akadémikus 80. születésnapja alkalmából jubileumi kórushangverseny megrendezésére került sor 2013. 

február 23-án Nyíregyházán, a Kodály Zoltán Általános Iskola dísztermében. A Zeneművészeti Tagozat részt vett – az 

Irodalmi Tagozattal együttműködve – a 2013. február 25-én rendezett Gyurkovics-emlékesten a budapesti Petőfi Irodalmi 

Múzeumban. Gyurkovics Tibor verseire „Ölelj meg engem Isten” címmel Kocsár Miklós akadémikus, „Fecskedalok” 

címmel Dubrovay László akadémikus komponált dalciklust.  

Az Irodalmi Tagozat felkérésére a Zeneművészeti Tagozat közreműködött a 2013. április 22-én tartott Weöres-esten 

Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A tagozat akadémikusai komponáltak zeneműveket Weöres Sándor verseire.  
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A 2013-as esztendőben valósult meg a Budapesti Vonósok hangversenykörútja négy vidéki nagyvárosban: április 24-én 

Szegeden, 2013. április 25-én Pécsett, 2013. április 27-én Egerben és 2013. május 9-én Győrött. Műsoron a Tagozat 

akadémikusainak zenekari művei szerepeltek. 

A Zeneművészeti Tagozat kiemelt eseménye volt Erkel István király című operájának hangversenyszerű előadása 

Budapesten, 2013. május 20-án, a MOM Kulturális Központban.  

A Zeneművészeti Tagozat az Irodalmi Tagozattal együtt Budapesten, 2013. június 20-án, a Duna Palotában 

„Rejtőzködnöm nem lehet – Weöres Sándor száz éve” című ünnepi műsorral emlékezett a 100 éve született költőre, 

amelyen a tagozat zeneszerző tagjainak Weöres Sándor-versekre írt kompozíciói hangzottak el. 

Az „Európa Kulturális Fővárosa Kassa – 2013” programsorozathoz csatlakozva a Budapesti Vonósok Kamarazenekar 

közreműködésével hangversenyt tartottak a Magyar Művészeti Akadémia zeneszerzőinek műveiből 2013. szeptember 9-én 

a kassai Divadlo Thália Színházban. 

2013. október 23-án Pécsett, a Kodály Központban az MMA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Pannon 

Filharmonikusokkal és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel együttműködésben valósult meg – köztestületi 

megemlékezésként – az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének és hőseinek tiszteletére rendezett ünnepi 

hangverseny. Köszöntőt mondott – többek mellett – Dévényi Sándor, az MMA elnökségi tagja – az ünnepi hangversenyt 

az MTVA is rögzítette. 

A tagozat a 90 éves Eősze László akadémikus tiszteletére a Magyar Kodály Társasággal közösen rendezett zenetudományi 

konferenciát 2013. november 16-án. 

A Zeneművészeti Tagozat zeneszerzőinek, Terényi Edének és Kovács Zoltánnak szerzői hangversenyére 2013. november 

21-én Budapesten, a Vakok Intézetének Nádor termében került sor, Huszár Lajos és Olsvay Endre szerzői estjére pedig  

2013. november 28-án az Óbudai Társaskörben. 

2013. december 16-án az Iparművészeti Múzeumban Kocsár Miklóst, az MMA akadémikusát 80. születésnapja alkalmából 

műveivel köszöntötte a tagozat. Közreműködött a Nyíregyházi Cantemus Gyermekkar és Pro Musica Leánykar, vezényelt 

Szabó Dénes akadémikus és Szabó Soma. 

A Zeneművészeti Tagozat az MMA köztestületi programjaiban is tevékeny részt vállalt: 

2013. január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából, neves zeneszerzőknek, a tagozat tagjainak művei hangzottak el a 

budapesti Uránia Filmszínházban, a Budapesti Vonósok közreműködésével.  

A tagozat támogatásával 2013. szeptember 21-én az MMA Széchenyi István születésének 222. évfordulója alkalmából, 

Nagycenken tartott ünnepi hangversenyt a Széchenyi Kastélyban. Az est díszvendége Szokolay Sándor akadémikus volt, 

akinek Széchenyi halálának 150. évfordulójára komponált darabjai szólaltak meg, három Mozart-mű mellett. 

A tagozat 2013-ban Fiatal Művészek Ösztöndíjában részesítette Szalai Andrást és Virágh András Gábort, Művészeti 

Ösztöndíjban Berlász Melindát és Domokos Zsuzsannát. 

A tagozati pályázatok elbírálásának előkészítéséért felelős Művészeti Tagozati Döntés-előkészítő Bizottság a beérkezett 135 

művészeti programpályázat közül 28, míg 16 könyv- és folyóirat-pályázat közül 8 pályaművet ítélt támogatásra méltónak.  

MMA Díjazottak 2013 

Köztestületi Díjak 
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ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK  
 

A Magyar Művészeti Akadémia Alapszabálya 4. §-ának (8) bekezdése értelmében „Az MMA tevékenységével segíti a 

művészetoktatást és a művészképzést, valamint a művészeti tárgyú tudományos tevékenységet, és erre a célra tagjaiból 

oktatási, képzési, tudományos bizottságot hoz létre.” 

Ugyanezen paragrafus (10) bekezdése rögzíti, hogy „Az MMA együttműködik a határon túli magyar kulturális és művészeti 

szervezetekkel és hasonló rendeltetésű külföldi intézményekkel. A külföldi és nemzetközi művészeti szervezetekkel való 

kapcsolatok elvi kérdéseinek kidolgozását, a kapcsolattartás módját és gyakorlati megvalósítását előkészítő és megvalósító 

bizottságot az MMA elnöksége hozza létre.” 

Az Alapszabály azt is meghatározta, hogy az állandó bizottságok elnökét az MMA elnöke jelöli ki, tagjai a tagozatok által 

delegált egy-egy tag, így 8-8 fős állandó bizottságok végzik tevékenységüket. 

Az Alapszabályban nevesített három bizottság 2012-ben alakult meg és kezdte meg munkáját: az oktatási ügyekért felelős 

testületet Farkas Ádám akadémikus, a határon túli bizottságot Zelnik József alelnök, a nemzetközi bizottságot Csáji Attila 

alelnök irányítja. 

 

Oktatási, Képzési és Tudományos Bizottság 
Az MMA Oktatási, Képzési és Tudományos Bizottságának tagjait az akadémikusok a Magyar Művészeti Akadémia rendes 

és levelező tagjai közül választották, tagozatonként egy-egy művészt delegálva. A Bizottság működésének célja felfedni az 

oktatási, képzési és tudományos terület sajátosságait, analizálni annak jelenlegi helyzetét, megpróbálni felvázolni 

hatékonyabb és racionálisabb struktúrát, kitapintani a hiányokat, a feleslegességeket és megerősíteni az értékeket. A 

Bizottság 2012. november 21-én alakult, 2012-ben két ülést, 2013-ban öt ülést tartott. A Bizottság a megalakulását követő 

rövid időszakban aktív, tevékeny működést tudhat maga mögött. 

2012 

A Bizottság a Vizuális Művészeti Tanszékek Tanácsa megkeresése nyomán, a művészetközvetítő szakok állami 

finanszírozása megszüntetésének tervezetével kapcsolatban, a Magyar Művészeti Akadémia erős elkötelezettségét 

hangsúlyozta a „művészoktatás” és a „művészeti oktatás” egyenrangú támogatásában, továbbá ellenezte a tanárképzés 

átalakítása során tervezett népzene- és népi kultúra tanárszak integrálását. 

A Bizottság működése során a felsőoktatás kérdéskörében a kompetencia alapú képzést, a gyakorlat szerepének 

hangsúlyozását, az infrastrukturális fejlesztést, a tehetségmerítést, valamint a művészetpedagógusok képzésének ügyét 

kiemelt fontosságú témákként tárgyalta. 

2013 

2013 elején a Bizottság, megismerve az öt művészeti egyetem 2013. évre előirányzott költségvetését (mely 25-30%-os 

csökkentést tartalmazott az előző évhez képest), állásfoglalást fogadott el, amelyet az MMA elnöksége a Kormány részére 

továbbított – kifejezve a művészeti felsőoktatás helyzetével, finanszírozásával kapcsolatos aggályait; a kormányzat – az 

MMA Oktatási, Képzési és Tudományos Bizottsága véleményével megegyezően – hagyta jóvá az egyetemek 2013. évi 

költségvetését, alapul véve az érintett intézmények 2012. évi költségvetési keretszámait.  
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A Bizottság a magyar felsőoktatás reformjának elősegítésére javasolta az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy az 

MTA, az MMA és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Művészeti Bizottsága bevonásával hozzon létre 

munkacsoportot a művészeti egyetemek, karok, szakok összehasonlító minőségi kritériumainak kidolgozására. A magyar 

köznevelés reformjának elősegítésére vonatkozóan a bizottság javaslatot nyújtott be a szaktárcának, hogy az MTA, az MMA 

és a művészeti iskolákat (is) tömörítő szakmai szervezetek bevonásával hozzon létre szakértői munkacsoportot a művészeti 

iskolák specialitásai érvényesítése érdekében, beleértve a különös feladatok ellátását is.  

A testület egyeztetés-sorozatot indított a magyar építészképzés helyzetének felmérése tárgyában, deklarálva, hogy a 

művészeti egyetemek, illetve más egyetemek művészeti karainak, intézeteinek – építőművészet, iparművészet, 

tervezőművészet – aktív feladata és felelőssége az élhető környezet alakítása. Magyarországon jelenleg hét helyen folyik 

egyetemi szintű építészeti képzés, amelyeknek történeti előzményei, méretei és képzési céljai rendkívül sokfélék. A Bizottság 

saját szempontrendszerének kimunkálásával, az azt elfogadó és azzal együttműködő karok ösztönzésével próbálja elérni 

céljait, és szükségesnek látta, hogy a jövőben évente visszatérjen erre a témára. 

Ezt követően a testület a tanító- és tanárképzés – művészeti oktatás szempontjából való – helyzetfelmérésének előkészítését 

tűzte napirendre, tekintve, hogy szinte valamennyi művészeti ágat érinti a Nemzeti Alaptantervben 2013 szeptemberében 

életbe lépett mindennapos művészetoktatásban rejlő lehetőség és annak az oktatási oldalon megjelenő esetlegessége és 

bizonytalansága. A Bizottság az MMA elnöksége felé kezdeményezte, hogy bízzon meg egy kutatócsoportot vagy 

kutatóintézetet országos reprezentatív online-felmérés elvégzésével, amelynek eredményeképp tényleges adatokon nyugvó, 

valós helyzetképet kaphat a témában folyó további érdemi munkához. Az előkészítő kutatás 2013 végén kezdődött el.  

Bizottsági ülésen tárgyalt téma volt továbbá a neves történelmi múlttal rendelkező siklósi és villányi ingatlanok jövőbeni, 

művészeti célú felhasználásának lehetősége. Az ülés konklúziója: a 70-es, 80-as években létrejött magyarországi 

művésztelepi bázis továbbélése és jövőbeni hasznosítása a felsőfokú művészetoktatás és a művészeti kutatás (kutatóhely) 

irányába mutat, amely bázis otthont teremthet a művésztársadalom szakmai továbbképzésének és szakmaközi, 

interdiszciplináris műhelyeinek, szellemi találkozóhelyeinek. 

 

Határon Túli Bizottság 

2012 

2012. június 26-án az MMA elnöksége határozatban döntött határon túli tevékenységének stratégiai irányelveiről, valamint 

az együttműködés kialakításáról a határon túli magyar szervezetekkel. A stratégiának szerves részét képezte a határon túli 

magyar tagság aktivizálása. 

A bizottságok közül elsőként a Határon Túli Bizottság alakult meg. Az MMA elnöksége szimbolikus jelentőséget 

tulajdonított annak, hogy az esemény megrendezésére határon túli helyszínen kerüljön sor, tekintettel arra, hogy 

stratégiájának része a határon túli magyar tagság aktivizálása. 2012. október 13-án a szerbiai Magyarkanizsán a Nagy József 

Regionális Kreatív Műhely épületében Bicskei Zoltán akadémikus, az MMA rendes tagja fogadta házigazdaként az MMA 

képviselőit. 

A Határon Túli Bizottság tagjait az akadémikusok tagozatonként, a köztestület rendes és levelező tagjai közül választották, a 

Határon Túli Bizottság elnöki feladatait Zelnik József alelnök látta el. 

A Bizottság alakuló ülése alkalmat kínált egy olyan látogatássorozatra is, amelyen az MMA delegációja találkozott a 

Vajdaság jelentős magyar művészeivel. A Bizottság október 14-én Magyarkanizsán, a Városházán tett hivatalos 

bemutatkozó látogatást, ahol dr. Katkics Zoltán, a magyarkanizsai Községi Tanács Oktatási és Művelődési tanácsnoka, 
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valamint Huzsvár Ervin, a Községi Képviselőtestület elnöke fogadta az MMA delegációját. Zentán a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet igazgatója fogadta az MMA küldöttségét. A folyóirat- és könyvkiadók képviselői Zentáról, Szabadkáról 

és Muzsláról érkeztek a találkozóra. 

Krasznahorka 2012 márciusában leégett várának felújításáért 2012. december 12-én, Budapesten szervezett borárverést a 

Pannónia Női Borrend, amelyhez az MMA biztosította a művészeti programokat. A rendezvényen az MMA határon túli 

ügyekért felelős alelnöke és a köztestület főtitkára, valamint a rendezvény fővédnöke, Németh Zsolt, a Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára is részt vett. 

2013 

A Bizottság 2013-ban három ülést tartott. Ezek közül kiemelendő, hogy 2013. szeptember 23-án Kolozsváron került sor a 

Bizottság az évi második ülésére. Az ülésen rövid beszámoló hangzott el a Képzőművészeti Tagozat szovátai látogatásáról. A 

testület határozatot hozott arról, hogy 2014-ben – immáron hagyományos jelleggel – szintén határon túli kihelyezett ülést 

tart, Dunaszerdahelyen. 

2013 szeptember 24-én az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetség dísztermében elsősorban az MMA alelnöke és főtitkára, 

továbbá erdélyi akadémikusai és meghívott előadói tartottak előadásokat az „A művészet határon innen és túl” elnevezésű 

konferencián. A rendezvényen részt vettek – és szervezetüket bemutatva felszólaltak – a külhoni szervezetek, folyóirat-

szerkesztőségek képviselői is. 

 

Nemzetközi Bizottság  

2012 

A Bizottság 2012. november 26-án tartotta alakuló ülését, amelyen a megjelentek áttekintették az MMA-elnökség által 

június 26-án elfogadott nemzetközi stratégia irányelveit. 

2013 

A Bizottság 2013-ban négy ülést tartott. 

Az év során az ülések visszatérő témái az „Európa Kulturális Fővárosa Kassa – 2013” program, a párizsi székhelyű Cité des 

Arts műteremlakás-bérlés kérdése, az olasz–magyar kulturális évad akadémiai programjainak támogatása, a 2013 végén 

megvalósuló indiai vizuális művészeti kiállítás- sorozat szakmai támogatása és a 2014-ben a párizsi UNESCO-székházban 

megvalósuló művészeti program előkészítése voltak. 

A Bizottság az év első felében áttekintette a Collegium Hungaricumokkal való érdemi együttműködés intézményhálózati és 

eseti szintű lehetőségeit; ehhez kapcsolódóan a Bizottság elnöke a lehetséges szakmai együttműködések tárgyában tartott 

előadást a Collegium Hungaricumok igazgatóinak éves értekezletén. 

  



37 
 

GAZDÁLKODÁS ÉS VAGYONVÁLTOZÁS  
 

Az alapítással egy időben vagyon nem lett hozzárendelve a Magyar Művészeti Akadémiához, de 2012-től évről évre bővült a 

Köztestület számára biztosított költségvetési forrás, a folyamatosan növekvő közfeladat-ellátást biztosítandó. 

2012 tavaszától folyamatosan zajlott a köztestület titkárság elhelyezése, bővítése, a titkársági szervezet közbeszerzéseken és 

tárgyalások során történő felszerelése. A Vigadó közelsége okán bérleményként került a Titkársághoz a Vigadó tér 1. sz. alatt 

lévő ingatlanban (Kristályház Irodaház) egy egylégterű iroda, amelyet a munkavégzésre alkalmas állapot megteremtéséhez 

– idegen épületen végzett beruházással – át kellett alakítani, valamint beszerzésre kerültek a munkavégzéshez szükséges 

eszközök. Áprilistól rendszeressé váltak a Pesti Vigadó jogi helyzetével, a beruházás pillanatnyi állásával kapcsolatos 

egyeztetések, ezek előkészítése és az ezekből fakadó feladatok végrehajtása. A 2012. év során a köztestületi és titkársági 

struktúra kialakult, a szervezeti működés stabillá vált. A beszámolási időszak két évében a Köztestület kiegyensúlyozott 

gazdálkodás, és egyre erősebb szakmai-művészeti közfeladat-ellátás, a Titkárság pedig gondos ügykezelés mellett működött. 

Költségvetés alakulása a 2012–2013. évben 
Az előirányzatok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja a két gazdálkodási év során 

folyamatosan növekvő volt. 

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. 

A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a XXXIV. Magyar 

Művészeti Akadémia fejezet kiadási előirányzatát 2455,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 2455,0 millió 

forintban állapította meg. 

A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások a 2012–2013. években  

 MMA 2012       Millió forintban 

Megnevezés Támogatás 

MMA Köztestület 213,8 

MMA Titkársága 755,2 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  486 

 MMA 2013       Millió forintban 

Megnevezés Támogatás 

MMA Köztestület 767,4 

MMA Titkársága 1201,6 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  486 
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Gazdálkodási környezet alakulása 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet a 2012–2013. évben nem végzett, kizárólag az alapfeladattal kapcsolatos pénzügyi 

folyamatok zajlottak. A gazdálkodást érintően olyan rendkívüli események vagy körülmények, amelyek a pénzügyi 

helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak, nem álltak fenn. 

A támogatáskezelési tevékenység során a belső munkafolyamat is összetettebbé vált – döntés-előkészítő bizottságok 

működése –, illetve a pályázók száma, valamint a forrásigény is megnövekedett; ezen területhez kapcsolódóan a Titkárság 

előkészítette a pályázati helyszíni ellenőrzések szabályrendszerét. 

2012–2013. évben a köztestületi vagyongazdálkodást ellátó Titkárság kialakította – a Magyar Művészeti Akadémia 

működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2013. évi CLVII. törvény értelmében – a Műcsarnok (épület és Nkft.), a 

Pesti Vigadó, a Hild-villa ingyenes vagyonátadása miatt a köztestületi vagyongazdálkodás gyakorlatát, támogatta a 

kormányzati partner jogalkotási munkáját; 2013 decemberében történt meg az MMA Művészetelméleti és Módszertani 

Kutatóintézetének adminisztratív megalapítása, valamint a Műcsarnok Nkft. tulajdonosi joggyakorlásának előkészítése is. 

A 2013. évben közelítőleg háromszoros pénzforgalmi tevékenység bonyolítására vált szükségessé, emellett a Pesti Vigadó 

jövőbeni működtetéséhez, valamint megnyitójához kötődő közbeszerzések kiírását, azok lebonyolítását kellett elvégezni. A 

Titkárság gazdasági és pénzügyi területe a Köztestület részéről felügyelte a Pesti Vigadó beruházás folyamatát, előkészítette 

az épület átadás-átvételét, valamint felkészült az épület üzemeltetésére. A Pesti Vigadó rekonstrukciós beruházásával 

kapcsolatban a Titkárság már 2013 őszén nyílt közbeszerzési eljárásokat írt ki az épület hang- és fénytechnikai 

rendszereinek, hangszereinek beszerzésére, amelyhez forrást – fejezetek közötti átcsoportosítással – a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 290 millió Ft értékben biztosított. 

2013-ban elindult az akadémikusok teljes személyi körének biztosított életjáradék folyósítása, a feladatok akadémiai 

ösztöndíjazás és a díjadományozások gyakorlatával bővültek. 

Az MMA költségvetésére vonatkozóan a könyvvizsgálatot jogszabály nem teszi kötelezővé. Ennek ellenére az MMA 

vezetése független könyvvizsgáló megbízásáról döntött. A könyvvizsgáló valamennyi beszámolót minősítés nélküli 

véleménnyel látta el. A könyvvizsgálatnak az MMA Titkárságának saját bevétele jelentette forrását. 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  
 

A fejezeti kezelésű előirányzatokhoz az MMA tv. 4. § (2) bekezdése alapján rendel forrásokat az MMA. 

1. Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása alcím 

Az előirányzat felhasználása során a köztestület együttműködési megállapodásokon keresztüli forrásátadással, valamint 

megállapodásokba foglalt közös szakmai megvalósítás mellett látja el feladatait. Az MMA tv. módosításának 

eredményeként a Magyar Művészeti Akadémia közfeladatai bővültek, így a jövőben működési és programtámogatás 

nyújtásával támogathatja a különböző művészeti ágak országos civil szervezeteit. 

2. Magyar Művészetek Háza Programok alcím 

Az MMA művészeti tagozatainak javaslatai alapozzák meg az MMA éves programtervét, melynek alapján a köztestület 

ellátja az MMA tv. 4. § (2) bekezdése szerinti feladatokat, azaz felolvasóüléseket, kiállításokat, zenei rendezvényeket, 
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szakmai találkozókat, konferenciákat és vitákat szervez; fórumot teremt a hazai művészeti élet számára. Az előirányzat e 

feladatok ellátásának támogatását tartalmazza. 

3. Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak alcím 

Ez az előirányzat az MMA tv. 4. § (2) bekezdésének b) pontja alapján biztosítja, hogy az MMA figyelemmel kísérhesse a 

művészeti élet kérdéseit és meghatározó szellemi folyamatait, illetve álláspontját, javaslatait a nyilvánosság elé tárhassa; 

ugyanezen § és bekezdés o) pontja szerint a köztestület feladata, hogy együttműködjön a határon túli magyar művészeti 

szervezetekkel és külföldi, hasonló rendeltetésű intézményekkel. A 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzat szakmailag bővült 

a nemzetközi programokkal.  

4. Művészeti könyv- és folyóirat-támogatás alcím 

A fejezeti kezelésű előirányzat forrást biztosít kiadványok egyedi vagy pályázatokon keresztüli támogatásához az MMA tv. 4. 

§ (2) bekezdésének h) pontja alapján. 

5. Kutatási tevékenység támogatása alcím 

A fejezeti kezelésű előirányzat pályázatokon keresztül művészeti tárgyú kutatási tevékenységhez nyújt támogatást. 

6. Pályázati alapok alcím 

A fejezeti kezelésű előirányzat az MMA tv. 4. §-ában megfogalmazott közfeladatok elláthatóságát biztosítja pályázatok 

kiírásával.  

7. Vigadó Galéria kiállításai alcím 

A fejezeti kezelésű előirányzat az MMA tv. 4. § (2) bekezdésének c) és g) pontjai alapján a művészeti hagyomány 

gondozását és széles körben történő megismertetésének lehetőségét, művészeti alkotások nyilvánosságra kerülését 

biztosítja az MMA a Pesti Vigadóban.  

A 2012., valamint a 2013. évi költségvetési források felhasználása 

Az MMA költségvetési előirányzatai esetében mind 2012., mind 2013. évben az úgynevezett MMA köztestületi soron 

rendelkezésre álló források az adott esztendőkben a megjelölt céloknak megfelelően kerültek felhasználásra. 

Az MMA köztestületi feladatok felhasználható előirányzat-maradványa 2012. évben 56 775 ezer Ft, amelyből 

kötelezettségvállalással terhelt maradvány 551 ezer Ft volt, amelynek visszahagyását a Nemzetgazdasági Minisztérium 

(továbbiakban NGM) jóváhagyta az akadémikusi létszámváltozás miatti többletkiadások részbeni finanszírozására. 

Ugyanezen előirányzat-maradványa a 2013. évben 202 482 ezer Ft, amelyből a kötelezettségvállalással nem terhelt 

maradvány 49 607 ezer Ft volt. A nem lekötött maradványt az NGM-hez jóváhagyásra benyújtott elszámolás keretében 

visszahagyásra javasolta az MMA, a Vigadó üzemeltetésének részbeni finanszírozásának céljából. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásait kizárólag a költségvetési támogatás finanszírozta, 2012-ben törvény szerinti 

bevétel tervezésére nem került sor, és saját bevétel ténylegesen sem keletkezett.  

Az év során irányító szervi hatáskörben az MMA Titkársága részére 152 782 ezer Ft előirányzat-módosítás történt. 

Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításra részben a közfeladatok változása – valójában külső okok miatti nem 

teljesülése (pl.: Vigadó Galéria kiállításainak elmaradása az át nem adott Pesti Vigadóban) –, részben a keletkezett 

megtakarítások miatt (pl.: kutatási tevékenység támogatása, Művészetek Háza Programok) került sor. Ezen forrásokat a 



40 
 

Köztestület az MMA Titkársághoz történt átcsoportosítást követően a köztestületi programok megvalósítására, valamint a 

Vigadó épületének felújításával kapcsolatosan használta fel. 

A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága eredeti kiadási és bevételi előirányzatát 2012-re a költségvetési törvény 755 

200 ezer Ft-ban határozta meg, a módosított előirányzat mind a kiadásoknál, mind a bevételeknél 910 280 E Ft-ra, a 

teljesítés a kiadásoknál 481 111 ezer Ft-ra, míg a bevételeknél 910 280 ezer Ft-ra alakult. 

A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága kiadásait döntő részben költségvetési támogatás finanszírozta. A 2012. évben 

törvény szerinti bevétel tervezésére nem került sor. A 2 298 ezer Ft realizált saját bevétel a Diszkont Kincstárjegy hozamából 

származott. 

Az év során irányító szervi hatáskörben 155 080 ezer Ft előirányzat-módosítás történt, ezen belül a fejezeti kezelésű 

előirányzatokról 152 782 ezer Ft került átcsoportosításra, valamint a saját bevételek emelésére került sor 2.298 ezer Ft-tal. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti kiadási és bevételi előirányzatát 2013-ban a költségvetési törvény 486 000 ezer 

Ft-ban határozta meg, a módosított előirányzat mind a kiadásoknál, mind a bevételeknél 479 155 ezer Ft-ra, a teljesítés a 

kiadásoknál 392 117 ezer Ft-ra, míg a bevételeknél 479 155 ezer Ft-ra alakult. 

A 2013. évben törvény szerinti bevétel tervezésére nem került sor, ténylegesen azonban 1 308 ezer Ft saját bevétel 

keletkezett. 

Az év során irányító szervi hatáskörben az MMA Titkársága intézmény részére 6 845 ezer Ft előirányzat módosítás történt. 

A fejezeti kezelésű előirányzatokat érintő fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításra nem került sor. 

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 53 748 ezer Ft volt, amelyből a meghatározó a Fejezeti tartalék 39 400 

ezer Ft-os összege. A nem lekötött maradványt a Titkárság az NGM-hez benyújtott elszámolás keretében a Vigadó 

üzemeltetetésének részbeni finanszírozására javasolta visszahagyásra. 

A fejezeti kezelésű előirányzatokat érintően a következő évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás nem történt. 

A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága eredeti kiadási és bevételi előirányzatát a költségvetési törvény 2013-ban 1 

201 600 e Ft-ban határozta meg, a módosított előirányzat mind a kiadásoknál, mind a bevételeknél 2 093 089 ezer Ft-ra, a 

teljesítés a kiadásoknál 1 145 889 ezer Ft-ra, míg a bevételeknél 2 093 089 ezer Ft-ra alakult. 

A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága kiadásait nagy többségében költségvetési támogatás finanszírozta. 2013-ban 

törvény szerinti bevétel tervezésére nem került sor, de 5 140 ezer Ft saját bevételt keletkezett a Diszkont Kincstárjegy 

hozamából. 

A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága felhasználható előirányzat-maradványa 947 201 ezer Ft, amelyből 

kötelezettségvállalással terhelt maradvány 879 004 ezer Ft. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 68 197 ezer Ft. 

A nem lekötött maradványt a Titkárság az NGM-hez jóváhagyásra benyújtott elszámolás keretében visszahagyásra 

javasolta a Vigadó üzemeltetésének részbeni finanszírozására. 

Az év során a Titkárság – Kormány-hatáskörben – 297 600 ezer Ft-ot kapott a Vigadó megnyitásával kapcsolatos 

beruházási feladatokra. Irányító szervi hatáskörben 163 740 ezer Ft (ebből intézményi működési bevétel 5 140 ezer Ft), 

intézményi hatáskörben 430 149 ezer Ft előirányzat-módosítás történt, amelyből az előző évi maradvány igénybevétele 429 

169 ezer Ft volt. 

Az intézményi beruházási kiadások eredeti 200 000 ezer Ft előirányzata év végére a többletfeladatok – Pesti Vigadó épület 

rekonstrukciója – következtében 878 993 ezer Ft-ra növekedett. 
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Az MMA közfeladatainak megvalósítását szolgáló pályázatok, egyedi támogatások 

 

Az MMA által 2012-ben és 2013-ban nyújtott támogatások egymás mellett kerülnek bemutatásra (jelezve a pályázói 

aktivitás növekedését). 

A Magyarország 2012. és 2013. évi központi költségvetését megállapító törvény az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak 

támogatási jogcímen rendelkezésre álló összegét 486 millió forintban rögzítette. A 2012. január 28-i Közgyűlés az MMA 

elemi költségvetésének elfogadása keretében a XXXIV. számú fejezet előirányzatainak felhasználási céljairól, továbbá a 

támogatási összeg maximumának 6 millió forintban történő megállapításáról döntött. 

Az MMA elnöksége a 2012. évre vonatkozólag a 2012. február 5-i és a 2012. szeptember 28-i, a 2013. évre vonatkozóan a 

2013. február 12-i ülésén döntött a támogatási irányelveket tartalmazó fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási 

szabályainak megállapításáról, illetve a felhasználás szabályozása pontosítást célzó módosításáról, amelyet az 

államháztartásért felelős miniszter egyetértési jogkörében eljárva – mindkét esztendőben – jóváhagyott. 

Az egyedi támogatási kérelmek igénylésének és a pályázati kiírásoknak az MMA hivatalos honlapján történő 2012. június 

19-i, illetve 2013. április 12-i megjelentetéséről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájával 

történt egyeztetés. Majd meg is történt az EU kulturális célú támogatásokkal kapcsolatos mentességi szabályozással való 

összhang igazolása után. 

Megtörtént az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.-rendelet (Ávr.) 69. § (1) 

bekezdésének b) pontja szerinti, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.-rendeletnek megfelelő pályázati kiírások bejelentése a 

Magyar Államkincstár Központi Monitoring Rendszerében. Valamint létrejött az Ávr. 72. § (2) bekezdésének c) pontja 

szerint a pályázati kiírás alapján nyújtott támogatások döntés-előkészítése, továbbá a kedvezményezettek részére folyósított 

támogatás adatainak a nyilvántartásban való rögzítése és a pályázati kiírás szerinti Áht. 50. § (1) bekezdésének 

megfelelőséget tartalmazó nyilatkozatok ellenőrzése. 

A Titkárság az MMA közfeladatainak ellátása érdekében, az MMA fejezeti kezelésében lévő előirányzatok terhére 

művészeti könyv- és folyóirat-támogatás céljából (2012-ben 45 millió forint, 2013-ban 50 millió forint), továbbá a kulturális 

értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészeti 

alkotómunka feltételeinek megerősítésére (mindkét évben 110 millió forint) írt ki pályázatokat. Mindezeken túl egyedi 

kérelmek alapján támogatta országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek tevékenységét (100 millió 

forint); társfinanszírozással hozzájárult számos művészeti program megvalósulásához, továbbá művészeti, kutatási 

tevékenység folytatásához (50 millió forint). A pályázatokról döntő Művészeti Tagozati Bizottságok a 2012. évben 

október–novemberben, a 2013. évben pedig június folyamán üléseztek. 
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MMA TITKÁRSÁG 
 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény értelmében Fekete György elnök az MMA köztestületi 

feladatainak szervezésére, költségvetési fejezete és intézményei igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és 

ellenőrzési feladatának ellátására 2011. december 27-én aláírta a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága megalapításáról 

szóló okiratot. A Titkárság megfelelő működésének biztosítása érdekében – a 2012 januárjától állományban lévő főtitkáron 

túl – munkatársakat csak 2012 februárjától foglalkoztatott. A 2011. november 5 és 2012. február 1 közötti időszakban a 

működés igazgatási és adminisztratív feltételeit az MMA Egyesület biztosította. 

Az MMA Titkárság működése 

2012 

Az MMA-törvény 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 közfeladatainak 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 úgy dolgoztak, hogy a Titkárság elhelyezése csak 2012. március második felében oldódott meg azzal, hogy a 

szervezet egy körülbelül 60 négyzetméteres, egylégterű bérleményből átköltözött egy nagyobb alapterületű irodába, a 

Vörösmarty tér 1. szám alatti Kristályház IV. emeletére. A költözésig a Titkárság az ellátandó feladatokhoz mérten rendkívül 

kis létszámmal, szerény infrastrukturális körülmények között végezte munkáját. Az egyes területek munkatársainak 

kiválasztása és felvétele, valamint más államigazgatási szervektől történő kikérése, az előzmények (azaz kialakult hivatali és 

működési rend, valamint irodai infrastruktúra) nélküli szervezet esetében bizonyos mértékig csakkorlátozott ügyvitelt tett 

lehetővé. Csak az irodaváltást követően volt lehetőség újabb munkatársak felvételére, illetve ekkortól állt rendelkezésre a 

magasabb szintű informatikai, irodatechnikai háttér.  

A Titkárság 2012 első felében – összhangban a vonatkozó jogszabályi előírásokkal – elkésztette 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.). 

A Titkárság működését nehezítette és nehezíti, hogy egyes szervezetek, például a Magyar Államkincstár vagy a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal által használt informatikai rendszerek nem mindig alkalmasak a köztestületi tagokkal kapcsolatos 

adminisztráció bonyolítására. 

A Titkárság szervezeti egységei 2012  

Koordinációs Főosztály, ezen belül 

- Elnöki Titkárság 

- Szervezési és Tagozati Titkárság 

- Nemzetközi és Határon Túli Magyar Kapcsolatok Referatúrája 
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A Koordinációs Főosztály döntés-előkészítő, adminisztratív és végrehajtó tevékenységgel segítette az MMA vezetőinek és 

illetékes bizottságainak tevékenységét. 

Ellátta az MMA művészeti tevékenységről szóló jelentései elkészítését, előterjesztések véleményezését; felelőse volt az 

MMA-nak az MMA tv.-ben előírt beszámolók, tájékoztatók, jelentések elkészítéséért, továbbá ellátta az akadémiai 

testületek, a munkacsoportok és bizottságok, az elnök, az alelnökök, az elnökségi tagok és a főtitkár munkáját segítő 

általános titkársági feladatokat; közreműködött az akadémiai testületekkel, bizottságokkal kapcsolatos elnöki, alelnöki, 

elnökségi tagi és főtitkári tevékenység koordinálásában; ellátta a Közgyűlés előkészítésével, lebonyolításával, a Közgyűlés 

határozatainak végrehajtásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat; együttműködött más államigazgatási szervekkel 

és egyéb költségvetési szervekkel.  

Az MMA Titkárság célfeladatai közé tartozott az MMA rendezvényeit mind köztestületi, mind szakmai-tagozati szinten 

kiszolgáló arculati és marketing eszköztár kiépítése, az alapelemek meghatározása, valamint azok bemutatása, 

megismertetése. Az MMA arculatát meghatározó alapvető tényezők tulajdonképpen az MMA megalakulását követő 

időszakban folyamatosan alakultak ki, valamint bővültek a későbbiek során. Az újonnan alakult szervezet, valamint az azt 

kiszolgáló Titkárság esetében elmondható, hogy teljes arculati struktúra és marketing eszközpark létrehozása volt szükséges. 

2012-ben elindult az MMA arculati és marketing eszközeinek kialakítása, az alapvető kiszolgáló funkciók elindítása, az 

arculati kézikönyv elfogadása. 

A Sajtó- és Kommunikációs Osztály kiemelt feladata volt – a belső és külső kommunikáció eszközeit felhasználva – a 

köztestület tevékenységének bemutatása a nyilvánosság különböző tereiben, a sajtókapcsolatok kiépítése és gondozása, a 

sajtótájékoztatók megszervezése és lebonyolítása, a sajtószemlék kezelése és feldolgozása, az MMA-honlap hírekkel és 

képanyaggal való feltöltése, továbbá a protokolláris teendők mellett az akadémiai események előkészítésében és 

megrendezésében, valamint a Titkárság operatív munkájában való közreműködés. Az MMA belső kommunikációjában 

meghatározó jelentőségű, nagy hagyományú szerdai akadémiai esték programjának kialakítása, az előadók felkérése és a 

rendezvények lebonyolítása is az Osztály feladatkörét képezte. A Kecske utcai székhely közösségi termében két évtizede 

rendszeresen zajló összejövetelek megszakítás nélküli folytatása a közösségi lét élményét és – a köztestületi létforma 

átmeneti időszakában – a folytonosságot jelentette az akadémikusok számára. 2011 novemberétől 2012. december 31-ig 

negyvenkilenc alkalommal találkoztak az akadémikusok. 

2012. január 18-án megjelent az MMA Hírlevelének első száma. A belső kommunikáció egyik fontos eszközeként életre 

hívott kéthetenkénti megjelenésű, papír alapú, valamint elektronikus formátumban is továbbított Hírlevél állandó rovatai 

között az Akadémiai napló, a Tagozataink életéből, a Programajánló és Médiafigyelő közölte a köztestületet érintő 

legfontosabb információkat, valamint a sajtóban megjelent írások részleteit. 

A Jogi és Igazgatási Osztály tevékenyen részt vett a Magyar Művészeti Akadémia működését, a művészeti közéletet és 

annak fejlesztését érintő jogszabályok szakmai koncepciójának, jogszabálytervezeteinek, kidolgozásának 

véleményezésében; gondoskodott a Magyar Művészeti Akadémiát érintő ágazati és kormányzati elképzelések, valamint 

döntések összehangolását célzó feladatok ellátásáról; részt vett az MMA forrásaival kapcsolatos egyedi és pályázati 

támogatások költségvetési tervezésében, a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási szabályainak kialakításában, pályázati 

kiírások előkészítésében; valamint előkészítette és segítette az MMA elnökének és főtitkárának az MMA Titkárságát érintő 

belső közjogi szervezetszabályozó eszközök kialakításában hozott döntéseit. 

A 2012. év során a Jogi és Igazgatási Osztály megteremtette mind a Köztestület, mind a Titkárság szabályzatrendszerét, 

ellátta az MMA jogszabály-véleményezési szakfeladatait, biztosította a köztestületi támogatási rendszer pénzügyi és jogi 

feladatainak ellátását. Ennek keretében 2012-ben az alábbi tervezeteket, előterjesztéseket véleményezte az Osztály:  
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- a Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítéséről és egyes kulturális tárgyú jogszabályok 

módosításáról szóló előterjesztés;  

- az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló EMMI-rendeletről 

szóló előterjesztés. 

Gazdasági és Pénzügyi Osztály, ezen belül 

- Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport 

- Gazdasági és Pénzügyi Csoport 

- Gondnokság 

A Gazdasági és Pénzügyi Osztály többek között ellátta az MMA-nak a központi költségvetés önálló fejezetének 

költségvetési előirányzataival, a gazdasági tervezéssel, finanszírozással, gazdálkodással és a Titkárság gazdálkodásával 

kapcsolatos feladatait. Az osztály gondoskodott az MMA vagyonának nyilvántartásával, megőrzésével és hasznosításával 

kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ellátta, illetve koordinálta a belső kontrollrendszer kialakításával, működtetésével és 

fejlesztésével járó feladatokat, továbbá ellátta a Felügyelő Testület működésével kapcsolatos titkársági teendőket. Az MMA 

által támogatott művészeti társaságokkal, társult szervezetekkel kapcsolatban pénzügyi döntés-előkészítő és ellenőrző 

munkát végzett. Szakmai értelemben kezelte az adott évre érvényes fejezeti kezelésű előirányzatokat az éves költségvetési 

törvény, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatok alapján; ehhez kapcsolódóan a Titkárság gazdálkodási szabályzatának 

iránymutatásai szerint elvégezte az év végi előirányzat-maradványok felülvizsgálatának a szükséges indoklással együtt 

elkészített összeállítását. Továbbá végrehajtotta a szorosan vett akadémiai gazdálkodáson túlmutató feladatokat (döntés-

előkészítés, a finanszírozás rendszerének kialakítása, pénzügyi, szabályozási, valamint érdekképviseleti feladat); 

megállapította az akadémikusi tiszteletdíjakkal kapcsolatos hozzátartozói ellátásokat; nyilvántartotta és kezelte az akadémiai 

vagyon értékét; előkészítette az MMA fejezeti szintű gazdálkodási és egyéb szabályozásait. 

A Gazdasági és Pénzügyi Osztály a 2012. évben kialakította a gazdálkodási-pénzügyi folyamatot, ennek szükséges gyakorlati 

rendszerét és szoftverparkját, jelentős szerepet vállalt a gazdálkodást és pénzügyeket szabályozó belső utasítások és 

szabályzatok szakmai kialakításában, tevékenységével támogatta a köztestületi támogatási programok pénzügyi 

lebonyolítását.  

Az osztály keretein belül működő személyügyi és bérszámfejtési csoport ellátta a Titkárság személyi állományának 

kialakításával kapcsolatos feladatokat, továbbá az akadémikusi és tisztségviselői tiszteletdíjak számfejtésével kapcsolatos – a 

tárgyévben kiemelt munkaterhelést jelentő – adatkezelési és bérszámfejtési feladatokat. 

Az osztály koordinálta a Köztestület és a Titkárság elhelyezését biztosító irodaterületek kialakításának jogi feladatait is. 

Művészeti Dokumentációs, Kutatási Osztály és Szakkönyvtár  

A Művészeti dokumentációs, Kutatási osztály és Szakkönyvtár (a továbbiakban: DKSZ) alapfeladata, hogy az Akadémia 

jelenléte, illetve az akadémikusok életműve lehetőség szerint teljes körűen, hagyományos, illetve elektronikus formában is 

dokumentálva legyen, a szakma, valamint a széles nyilvánosság számára is hozzáférhető módon. A célok több lépcsőben, 

több év alatt valósíthatók meg. A struktúra kiépítése elkezdődött, az alapozás megtörtént. A program neuralgikus pontja, 

hogy sokféle művészeti terület megjelenítését kell összehangolni, illetve hogy több olyan munkafolyamatot kell egy időben 

végezni, amelyek a hagyományos munkaszervezés szerint csak egymástól jól elkülönítve végezhetők eredményesen. Ezért az 

egység szoros együttműködésben dolgozik, bizonyos területeken átjárás lehetséges az egyes munkafolyamatokban. 
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Szakkönyvtár 

Az MMA könyvtárának célja, hogy az akadémikusok életművét teljességgel gyűjtse, és helyben kutathatóvá tegye, illetve, 

hogy az MMA intézményre vonatokozó elektronikus és nyomtatott dokumentumokból külön gyűjteményt hozzon létre. 

Mivel minden művészeti ágnak van önálló, országos intézménye, az intézményeknek művészeti szakkönyvtára, és mivel a 

mai korszerű könyvtár elsősorban elektronikusan terjeszkedik, az MMA könyvtára pedig a tervezett végleges helyén (Pesti 

Vigadó, fsz.) csak kisebb területen helyezhető el, nagyon szigorú keretek között kell meghatározni a tényleges könyvtári 

kötetállományra vonatkozó gyűjtőkört, és hangsúlyosabb lesz a digitális (digitalizált) dokumentumok szerepe. 

2012-ben – a célfeladatnak megfelelően – elkezdődött a könyvtár kialakítása. 

A dokumentumok könyvtári kezelése (érkeztetés, feldolgozás, használat) nem térhet el a magyarországi könyvtári rendszer 

egységes nyilvántartási és nyilvánossági rendszerétől. Cél volt az, hogy az MMA könyvtára ne csak használja az egységes 

adatrendszert, hanem a könyvtár maga is adatszolgáltató legyen. Előzetes szakértői konzultációk után a Monguz 

Információtechnológiai Kft. Huntéka nyilvántartó rendszerét vásárolta meg a DKSZ, amely – jelentős fejlesztéssel – 

alkalmas a speciális adatszolgáltatásra. 

A standard könyvtári szolgáltatásokon túl az MMA könyvtára nemcsak a gyűjtemény minél teljesebb körű digitalizálására 

törekedett és törekszik, hanem arra is, hogy a digitális gyűjtemény a legnagyobb nyilvánosság számára is korlátlanul 

hozzáférhető legyen. Speciális cél, hogy az akadémikusok életművei jól feldolgozott állapotban és kezelhető módon az 

interneten is hozzáférhetők legyenek.  

A DKSZ munkatársai a kérdésről több szakértővel, illetve intézménnyel is konzultációt folytattak (egyebek közt): 

a) Az OSZK Könyvtári Intézetével; 

b) A Petőfi Irodalmi Múzeummal; 

c) Az OSZK, a Monguz Kft. és az MMA honlapját építő Webtown Kft. szakértőivel. 

2012-ben elkezdődött a könyvtári alapállomány beszerzése. Az MMA egyesületi korszakában az akadémikusok jelentős 

mennyiségben adományoztak könyvet, CV-t, DVD-t saját életművükből. Ezt a reprezentatív gyűjteményt részben a 

köztestületnek adományozza az egyesület – a dokumentumokat a Kecske utcai épületben leltározták fel. A korábban 

megjelent, szétszórtan föllelhető könyvek beszerzésére megbízást kapott a Xantus Bt., amely határon túli és rétegkönyvek 

forgalmazására specializálódott.  

Elkezdődött a dokumentumok digitalizálása: az akadémikusok könyveinek borítóit, részleteit szkennelték, bizonyos nem 

beszerezhető művekről digitális másolat készült. 

Decemberben a tagozatvezetők javaslata alapján hetvenhét féle magyar és külföldi művészeti folyóiratot rendelt meg a 

könyvtár a 2013-as évre; a periodikumok a könyvtár ideiglenes termében voltak hozzáférhetők. 

Művészeti dokumentáció és kutatás 

Az MMA olyan művészeti és tudományos munkát is folytat, amelynek dokumentálható eredménye az MMA kiadásában 

nyomtatott formában megjelenik (kiállításkatalógus, konferenciafüzet, később periodikum). A DKSZ a köztestület döntése 

szerint gondoskodik a print dokumentumok igényes megjelentetéséről. Ezek részben vagy teljes terjedelemben az MMA 

honlapján is elérhetők. 
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A kortárs magyar művészet eredményeinek meghatározó sűrűsödési pontja az MMA. A DKSZ az MMA rendes, néhai és 

levelező tagjainak egységes szerkezetben, akadémiához méltó minőségben – tartalommal és formában – elkészíti a 

személyes honlapját, mely szakszerűen és vonzó módon jeleníti meg az akadémikus életművét. A személyes oldal fölépítése, 

szerkezete a Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Irodalmi Akadémiáéhoz hasonló – de az MMA-ban több művészeti ág van 

képviselve, amelyeknek a specifikumait figyelembe kell venni. A személyes honlap az életmű teljes körű szakmai feltárására 

támaszkodik. Az életművek szakmai feltárása és leírása áthúzódott a 2013-as évre is, a személyes honlapok kialakítása kb. 

hároméves munkát vesz igénybe, tervezetten 2015 első felében lezárul. 

A lefolytatott egyeztetések után az egyes életműveket a meghatározott szempontok szerint dolgozzák fel a szakértők (az 

akadémikusok közreműködésével; a szakértőt az akadémikus ajánlja). A feldolgozottságnak kb. az igényes enciklopédia 

funkcióját kell betöltenie, azaz elsődleges, adataiban, szakmaiságában is hiteles forrás kell, hogy legyen bármely további 

kutatáshoz, megjelenéshez (sajtó, Wikipédia, különböző adattárak, lexikonok, tankönyvek): életrajzi adatok, szakmai 

jelenlét, bibliográfia, szakirodalom, a pályaképet megjelenítő egyéb dokumentáció, szakmai szócikk. A munkában számos 

kiváló szakértő vesz részt. 

Elektronikus könyvtár, videostúdió, világháló 

A DKSZ feladata az MMA rendezvényeinek, eseményeinek, az akadémikusok életművének és jelenlétének a fotó- és videó-

dokumentálása is, a könyvtár gyűjtőköri és a honlap tartalomszolgáltatási szabályzatának megfelelően a dokumentumok 

digitalizálása, az elkészített dokumentumok gyűjteményi feldolgozása és kezelése, az akadémiai jelenlét reprezentálása az 

MMA honlapjain. 

A DKSZ videós munkaterve és a honlaptervek megvalósításához rendszeres konzultációt folytatott az MMA Film- és 

Fotóművészeti Tagozatával, valamint a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programmal (NIIF), a Magyar 

Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) és a Duna Televízió vezető munkatársával. 

A Film- és Fotóművészeti Tagozat akadémikusai 2012-2013 folyamán rendszeresen véleményezték az elkészült oral history 

fölvételeket, és szorgalmazták az oral historyn kívül a minőségi portréfilmek gyártását, valamint szakértői stáb toborzását. 

Ugyancsak szorgalmazták egy saját, teljes kapacitású, minőségi filmek előállítására alkalmas stúdió létrehozását; a 

professzionális videofilm gyártására alkalmas eszközpark megvásárlása a tagozat javaslatára a Film- és Fotóművészeti 

Tagozattal történt folyamatos konzultáció eredményként 2013-ban megtörtént. 

Kapcsolódóan megállapítható, hogy a honlap, illetve videók memóriaigénye nagy. Az NIIF szolgáltatása a videotórium, 

amely ingyenes és hatékony megoldás az MMA-videók elhelyezésére. 2012-ben a két szervezet szerződést kötött. A NIIF 

feladata, hogy korszerű infrastruktúrát és alkalmazási környezetet, tartalom-generálási és elérési hátteret biztosítson a 

magyar felsőoktatás, a kutatás és a közgyűjtemények számára. A Programban jelenleg több mint 700 tagintézmény vesz 

részt, amelyhez az MMA-nak is – kölcsönös – érdeke csatlakozni. A konzultációk 2013-ban is folytatódtak. 

A MaNDÁ-val kapcsolatos szakmai együttműködés célja, hogy azokat a portréfilmeket, amelyek az akadémikusokat 

mutatják be, az MMA korlátozás nélkül közzétegye a saját honlapján. A MaNDA a 2006 után készült portréfilmek 

nyilvánosságát biztosítja – az egyeztetések áthúzódtak a 2013-as évre is.  

Az MMA új, köztestületi honlapjának 2012-ben történt átadásáig az az átmeneti változat működött, amelyet az MMA 

társadalmi szervezet 2011-ben hozott létre, s amely az egyesület adatait is tartalmazta.  

2012 novemberében a www.facebook.com/magyarmuveszetiakademia oldal is elindult. Az oldal elsősorban a fiatalabb 

nemzedéket kívánja megszólítani, és „átcsábítani” az MMA hivatalos honlapjára.  
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Videós dokumentáció és gyűjtemény: az MMA meghatározott művészeti eseményeiről 2012-ben videofelvételek 

készültek. A felvételeket a DKSZ gyártja, televíziós minőségű igény esetén külső partnert bíz meg. 

A DKSZ saját gyártása 2012 második félévében indult, az első két évben több mint száz videó-tudósítás készült el 

(közgyűlések, konferenciák videós rögzítése, kiállításmegnyitás, interjúk, az 53 magyar film bevezető előadásai), köztük 

néhány hosszabb vidéki tudósítás (Lázár Ervin-emlékház megnyitója, a Makovecz Imre tervezte emlékkápolna felszentelése 

Devecserben).  

2013 

Az év folyamán a köztestület belső szervezetének kialakulásával – tagozatok, állandó bizottságok – és a kormányzattal való 

hatékony együttműködésnek köszönhetően az MMA és ebből következően a Titkárság feladatai megtöbbszöröződtek. 

A köztestületi formából, az MMA tv. előírásaiból, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből fakadóan – a 

Titkárságra háruló munkaterhek – a tagfelvételek, a tagozati, bizottsági köztestületi munka megindulása a 

negyedévenkénti/félévenkénti jelentéstételi kötelezettségek, a támogatáskezeléshez kötődő megnövekedett 

adminisztrációs, ügyfélkapcsolati feladatok ellátása olyan jelentős mértékben megnövekedtek, hogy szükségessé vált a 

hatékony és magas színvonalú feladatellátás érdekében a személyi állomány létszámának emelése, a szervezeti rend 

átalakítása. Az adminisztrációs feladatokon túl – a köztestület létrejöttét követően igen rövid időn belül, az MMA 

törvényben meghatározott egyeztetési kötelezettségeken túl is – az MMA állandó szereplőjévé vált a művészeti és a 

kulturális élet különböző területeit meghatározó jogszabályok megalkotási folyamatának is. Mindezek mellett – jogszabály-

változások okán – a köztestület számos testületbe delegálhatott tagot 2013 januárjával – s ez további szakmai előkészítő-

támogató feladatok ellátását teszi szükségessé a Titkárság részéről. Mindezekre való tekintettel az elnöki és a tagozati 

titkársági, továbbá a határon túli, illetve a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatokat integráló koordinációs 

főosztály jött létre. 

Az MMA köztestületi feladatainak szervezése és bonyolítása mellett a köztestület művészeti tagozatainak megalakulásával – 

és az akadémikusok aktív közreműködésének köszönhetően – mind az Akadémia saját szervezésű, mind egyéb szervezetek 

kooperálásával megvalósuló programjai jelentős személyi közreműködést igényeltek titkársági oldalról is. Ezek okán – az 

előkészítő és szervezési feladatok ellátása mellett – különösen hangsúlyossá vált a kommunikáció és a médiakapcsolatok 

kialakítása és naprakészen tartása, ezért megalakult a dokumentációs osztályt és szakkönyvtárat, valamint a sajtó és a 

szervezési osztályokat magába foglaló, két önálló főosztály. 

A 2013. évben megindultak azok a munkafolyamatok, amelyek megalapozták, biztosították a Pesti Vigadó épületének 2014. 

márciusi átvételét, üzemeltetését, továbbá a Műcsarnok intézményi integrációját, valamint a Művészetelméleti Módszertani 

és Kutatóintézet létrehozását. Mindezek miatt mind a jogi és pénzügyi vonatkozású, mind a vagyongazdálkodással, 

létesítményüzemeltetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok mennyisége is megnőtt, ezért szükséges volt a Titkárság 

szervezeti rendjén belül – átmenetileg integráltan – önálló pénzügyi és önálló jogi főosztályt létrehozni. 

2013. február 1-jétől 2013. december 31-ig az alábbi szervezeti rendben működött az MMA Titkársága: 

Koordinációs Főosztály 

 Koordinációs Főosztályi Titkárság 

Elnöki Titkárság 

Művészeti Tagozati Titkárság 

Nemzetközi és Határon Túli Kapcsolatok Referatúrája (csoportszintű) 
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Sajtó-, Kommunikációs és Szervezési Főosztály 

 Sajtó-, Kommunikációs és Szervezési Főosztály Titkárság 

 Sajtó- és Kommunikációs Osztály 

 Szervezési Osztály 

Művészeti Dokumentációs Kutatási Főosztály és Szakkönyvtár 

 Művészeti Dokumentációs Kutatási Osztály 

 Szakkönyvtár 

Igazgatási és Pénzügyi Főosztály 

 Igazgatási és Pénzügyi Főosztály Titkárság 

 Jogi és Igazgatási Osztály 

 Támogatáskezelési Csoport 

Gazdasági Pénzügyi és Költségvetési Osztály 

 Gazdasági Pénzügyi és Költségvetési Csoport 

 Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport 

 Létesítményüzemeltetési Csoport 

A Koordinációs Főosztály a szervezeti koordinációt a köztestületi feladatellátás felől végző – azaz művészeti tartalmi 

kérdések kezelését –, valamint az akadémiai vezetés feladatvégzését és a köztestület nemzetközi kapcsolataival összefüggő 

tevékenységi kört ellátó szervezeti egység. Alapvetően ezen főosztály segítette – az elnökség és a tagozatok rendszeres 

tevékenységén túl – a köztestületi delegáltak, valamint az akadémiai állandó és ideiglenes bizottságok munkáját is. 

2013-ban megnövekedett a tagozati és a köztestületi programok – akár a hazai, akár a határon túli vagy nemzetközi – száma, 

a partnerekkel való együttműködés gyakorisága. 

A Sajtó-, Kommunikációs és Szervezési Főosztály integráltan látta el a köztestületi kommunikáció és az akadémiai 

programszervezés feladatait. 

2013-ban a köztestület sajtómegjelenése megerősödött, rendszeressé váltak a sajtónyilvános események, mindez 

megalapozta az MMA által elindított programok, az akadémiai rendezvények országos médiakampányainak 

eredményességét. A sajtóosztály munkájának eredményeképpen az MTVA több Akadémia által készíttetett kulturális 

műsort adott le a köztévében. 

A szervezési terület feladatellátását nehezítette, hogy a beszámolási időszakban még nem rendelkezett az Akadémia saját 

székházzal, így minden rendezvényt külső helyszínen kellett lebonyolítani. Az év folyamán – ősztől – új programtípusként 

megjelent az akadémiai székfoglalók sorozata, továbbá az év végén a Pesti Vigadó ünnepi megnyitójának szervezése, 

valamint az épület átadásával kapcsolatos kampány, továbbá a Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz való csatlakozás előkészületi 

munkái zajlottak. 
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A Művészeti Dokumentációs Kutatási Főosztály és Szakkönyvtár a 2012. évi feladatellátásához kapcsolódóan folytatta 

az akadémikusok életművének feldolgozását, a könyvtári állomány gyűjtését, rendezését, a portré- és oral history filmek 

gyártását az MMA tagjairól. Fejlesztette a 2012. év végén elindult honlapot, az Akadémia Facebook-oldalát – ezekhez 

kapcsolódóan ősztől elindult az mma-tv.hu, illetve a honlap angol nyelvű változata, valamint a köztestület elektronikus 

hírlevele. A megnövekedett létszámnak köszönhetően – a filmeditáló stúdió és az évközben alakult Szőts István Műhely 

(elnöki bizottság) támogatása mellett – a főosztály munkatársai számos akadémiai és külsős kulturális eseményt rögzítettek 

(kétszáznál több videós tartalom érhető el az MMA felületein), azokról tudósítást adtak, gondozták az MMA által kiadott 

könyveket, katalógusokat. Ugyancsak ezen főosztály támogatta az Akadémia induló folyóiratának, a Magyar Művészetnek a 

szerkesztőbizottságát. 

Igazgatási és Pénzügyi Főosztály 

A 2013. év folyamán a jogi-igazgatási terület a 2012. évi MMA- törvénymódosítások következtében számos belső 

szabályozó (többek között az Alapszabály) átdolgozását készítette elő, ellátta a közigazgatási szakmai partnerekkel való 

kapcsolattartást, igazgatási-véleményezési feladatokat. 

Az MMA a tv. 2013. évi módosítása során támogatta a köztestület vezetését a kulturális igazgatási, jogi területen 

(köztestületi tagságfogalmának bővítése, Nemzet Művésze díj kialakítása stb.). 

A főosztály támogatta az akadémiai tagfelvétel folyamatát, kialakította az életjáradék és hozzátartozói ellátások 

folyósításának rendszerét, s szakmailag segítette a köztestületi díj- és ösztöndíjszabályzat megalkotását, a hozzájuk 

kapcsolódó döntések végigvitelét. 

A támogatáskezelési tevékenység során a belső munkafolyamat is összetettebbé vált – döntés-előkészítő bizottságok 

működése –, illetve a pályázók száma, valamint a forrásigény is megnövekedett – ezen területhez kapcsolódóan a főosztály 

előkészítette a pályázati helyszíni ellenőrzések szabályrendszerét is. 

A gazdasági és jogi területeket integráló főosztály szakterületei együttesen alakították ki – a Magyar Művészeti Akadémia 

működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2013. évi CLVII. törvény értelmében – (a Műcsarnok, a Pesti Vigadó, a 

Hild-villa ingyenes vagyonátadása miatt) a köztestületi vagyongazdálkodás gyakorlatát, támogatták a kormányzati partner 

jogalkotási munkáját. 

Ugyancsak közös feladatellátás valósult meg az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének a 

megalapításánál, valamint a Műcsarnok Nkft. tulajdonosi joggyakorlásának átvételénél is. 

A gazdasági és pénzügyi ágazat a 2013. évben nagyságrenddel nagyobb – közelítőleg háromszoros – pénzforgalmi 

tevékenységet bonyolított; elvégezte a vagyongazdálkodási és az intézményfelügyeleti feladatok előkészítését, a Pesti Vigadó 

jövőbeni működtetéséhez, valamint megnyitójához kötődő közbeszerzések kiírását, azok lebonyolítását. 

A jogszabály-véleményezési feladatellátás keretében 2013-ban az alábbi tervezeteket, előterjesztéseket véleményezte a jogi 

részleg: 

- az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztés; 

- az egyes kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztés;  

- a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM-rendelet 

módosításáról szóló előterjesztés; 
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- az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló EMMI-rendeletről 

szóló előterjesztés; 

- az "art" mozihálózat digitális fejlesztésének 2013. évi támogatásáról, EMMI-rendelet módosításáról szóló előterjesztés; 

- a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 25/2008. (VIII. 8.) 

OKM-rendelet módosításáról rendelkező EMMI-rendeletről szóló előterjesztés; 

- a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI-rendelet 

módosításáról szóló előterjesztés; 

- az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági 

eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól rendelkező 14/2012. (III. 6.) NEFMI-rendelet módosításáról szóló 

előterjesztés; 

- az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági 

eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól rendelkező 14/2012. (III. 6.) NEFMI-rendelet módosításáról szóló 

előterjesztés; 

- a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről rendelkező 7/2002. (II. 27.) NKÖM-rendelet módosításáról szóló 

előterjesztés; 

- a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló előterjesztés; 

- az „art” mozivá minősítés feltételeiről szóló előterjesztés. 

A Gazdasági és Pénzügyi Osztály – egész éves állandó feladatként – a köztestület részéről felügyelte a Pesti Vigadó-

beruházás folyamatát, előkészítette az épület átadás-átvételét, valamint felkészült az épület üzemeltetésére. 

Az osztály személyügyi csoportja – az akadémiai tagbővítés (2011-es alapításkor 159 akadémikusra, a 2012-es és 2013-as 

tagbővítések során 289 akadémikusra nőtt létszám), valamint a titkársági állomány emelkedése (2012. évi foglalkoztatotti 

statisztikai átlag 19 fő, 2013. évi azonos adat 41 fő) mellett, valamint változó jogszabályi környezetben – eredményesen látta 

el feladatait, amelyek számos új elemmel (pl. az akadémiai ösztöndíjazás gyakorlata) bővültek. 

Az osztály koordinálta a köztestület és a Titkárság szervezeti változásával kapcsolatban felmerülő elhelyezési igények 

biztosítását, valamint irodaterületek kialakításának feladatait is. 

A fentiek mellett az osztály látta el az MMA Felügyelő Testületének titkársági feladatait. 

Összefoglalva elmondható, hogy a 2013. évben az MMA Titkársága – mind emberi, mind anyagi erőforrásokkal 

hatékonyan gazdálkodva, a megnövekedett feladatokat ellátva – megerősítette a tevékenységét, országos hatókörű 

köztestületi szervként és központi támogató-felügyeleti szervként egyaránt. 
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TÁJÉKOZTATÁS A MAGYAR MŰVÉSZETI ÉLET ÁLTALÁNOS 
HELYZETÉRŐL  
Történelmi, történeti előzmények 
A magyar művészeti élet helyzete nyilvánvaló összefüggéseket mutat az egyetemes kulturális értékszemlélet változásaival és 

a globális gazdasági, valamint társadalmi folyamatokkal ugyanúgy, mint a mindezeken belül létező nemzeti kultúránk 

meghatározottságaival. 

A legjelentősebb változások: a kétpólusú világrend összeomlása; a nemzetállami gondolat újraértelmezését megkövetelő 

nemzetépítések és újraépítések, vagyis nemzeti önmeghatározási kísérletek; a mediatizáció „határtalanodása” folytán az 

ismeretek túláradása, digitalizáltsága. Mindezek eredményezik egyrészt világszinten a kulturális sokszínűséget, a párbeszéd 

lehetőségét – s ez utóbbi esetenkénti megvalósulását –, továbbá az ezekből fakadó interdiszciplinaritást, ugyanakkor a 

kölcsönös függést is a kultúra különböző szintjei, megnyilvánulási formái között. Másrészt az információ-rendezési és -

rendelkezési monopóliumok kialakítására való – állami és nem állami – törekvést is magukkal hozták e változások. Az adott 

művészeti élet értelmezhető az elsőségért folyó versenyként, de akár ugyanannak az adott jelenségnek a vizsgálata során is 

érzékelhető és értelmezhető rendezetlenségnek, átláthatatlanságnak. 

Az európai kontinentális egyesülési folyamat alapvetően gazdasági alapokról indult, s azokon nyugszik ma is, hiszen a 

politikai egységet biztosító föderális gondolat – immáron több mint félévszázaddal ezelőtti – háttérbe szorulásával egy 

sajátos konstrukció, az Európai Unió jött létre, amelyről elmondható, hogy napjainkban egyszerre mutatja a társadalmi, 

gazdasági és kulturális integráció és a szétfejlődés jeleit. 

Az első világégés kezdetét követő századik esztendőben kimondható: Magyarország az elmúlt több mint három emberöltő 

során kevés és rövid építkezési szakaszt tudhatott magáénak, helyzetét tekintve ma már nem a magyar nemzet egészének 

geopolitikai értelemben otthont adó államalakulat. Ez a tény akarva-akaratlanul megjelenik nemzeti létezésünk minden 

pillanatában, minden cselekedetünkben. A szétválasztottság tudata és az együvé tartozás érzése mellett – a Haza a magasban 

gondolatiságával – egyszerre kell országot, nemzetet, nemzeti kulturális intézményrendszert építeni, biztosítva az autark 

létezést a nemzet egészének ugyanúgy, mint közösségeinek s minden egyes tagjának. 

Minderre lehet, lehetne gazdasági vagy politikai hangsúlyú céltételezéssel törekedni, s hogy mindehhez szükségesek is a 

gazdaság és a politika adta eszközök és lehetőségek, nem vitatható, de kijelenthető: a világban ma élő magyarság 

összetartozásának elsődleges köteléke a nemzeti kultúra. 

A tudomány eszméjének egyetemessége egyszerre biztosítja az egyén tudományos tevékenységének szabadságát, a nemzeti 

– és nem nemzeti – szintű szervezetek működésének lehetőségét, s általában véve a tudományos eredményeknek a világ 

számára való megismerhetőségét is. 

A művészeti szabadság egyénhez kötődő vitathatatlan jog. Antropológiailag-történetileg egy ősi-zsigeri emberi jellemzőt: a 

kifejezni akarást hordozza magában, és – a tudományhoz hasonlóan – magában hordozza az egyéni teljesítményen túl egy-

egy alkotói közösség művészi-művészeti törekvéseit, illetve az azokban meglévő mögöttes nemzeti és egyetemes kulturális 

értékeket. 

A rendszerváltást megelőző évtizedek államszocializmusa változó gyakorlat mellett valósította meg a művészeti 

tevékenység, illetve a művészettel kapcsolatos közélet szabályozását, a három T ismert rendszerében. A művészeti 

szervezetek széles köre a szabályozás-ellenőrzés „puha eszközeként” keretet adott a szakmai-alkotói-előadói 

tevékenységnek, és ezt kiegészítendő az állami jelenlét teljes mértékű volt a hazai kulturális intézmények rendszerében 

(színházak, könyvkiadók stb.). 
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Mindez a tervgazdaságos-utasításos jellegű szabályozottság, amely a tartalomszabályozás lehetőségét is biztosította, a 

kulturális piac kiszámíthatóságát is jelentette, hiszen a feladatellátás – pl.: melyik szervezet mit csinálhat, kitől, mit, mikor 

játszanak melyik „profilú” színházban, mely szerzőtől, előadótól mit, mikor adnak ki valamely könyv- vagy 

hanglemezkiadóban – is formalizált vagy éppen informális, de központi döntések láncolatán alapult. 

Már a ’90-es évekhez képest is, de a jelenhez képest mindenképpen koncentráltabb, csatornázottabb volt a pártállami 

korszakban a művész-közönség viszony, s ez a hazai kulturális piac zártságából fakadt. Az ideológiai értelemben megosztott, 

s a gyakorlatban szögesdróttal és falakkal elválasztott világban a hazai művészek szabad mozgása ugyanúgy korlátozott volt, 

mint a közönségé. Kapcsolódóan megemlítendő, hogy a politikai megfontolásból nyugat-európai, esetleg tengerentúli 

tanulmányutakra, ösztöndíjakra engedett, „világlátott” személyek a szerzett tapasztalatukkal, kialakított kapcsolati tőkéjükkel 

tovább növelték az általában már amúgy is meglévő helyzeti előnyüket, mindezt fenntartva az állampárti berendezkedést 

követő időszakban is – ilyen jellemzők mentén is érzékelhető törésvonal létezett az 1990-es évektől a közelmúltig. 

Az alkotások, produkciók összevetését a külföldön keletkezett művekkel a politika is ellehetetlenítette, de a korra – régiós – 

sajátosságként jellemző technológiai fejletlenség és alulméretezettség ugyanilyen következménnyel járt (az állami 

monopóliumként működő, kevés számú televízió- és rádiócsatorna az adásszünetekkel, a központilag felügyelt 

műsorstruktúrával és tartalommal.) 

Mindennek kézzelfogható hatásaként – s nem is feltétlenül valamiféle szándékos pártállami politika eredményeként – a 

hazai művészvilág és közönség azzal szembesült, hogy a világszínvonalon alkotó-előadó magyar művészek a világ kulturális-

művészeti közéletébe csak korlátozottan – sokszor egyáltalán nem – tudtak bekapcsolódni, így ezen kiválóságok vagy a 

hazai közönséget – s a cenzorok, „szocialista kultúrpápák” kerülgetését, olykor-olykor sikeres kijátszását – választották vagy 

az emigrációt, akkor viszont a magyarországi közönségtől való elszakítottságuk vált szinte teljessé. 

Mindenesetre ez a kifelé korlátozottan nyitott-zárt, befelé intézményi-tartalmi szempontból szabályozott piac, ha nem is 

kiszámítható, de áttekinthető volt, s nagyobb arányban tette lehetővé a hazai gyártású produkciók, a magyar alkotások 

magyarországi közönség előtti megjelenését. Mindez azzal is együtt járt, hogy a közönség és a közönség elé engedett 

művészek kapcsolata közvetlenebb volt, a pártállami időszak közvélemény-formálásában a művészetnek nagyobb szerep 

jutott, mint a rendszerváltozás után, a cenzúrától megszabadulva. Mindez persze azt is eredményezte, hogy egy másik 

kulturális Magyarország is kialakult az illegalitáson innen és a cenzúrán túl, de ennek kisugárzása, jelentősége, erőssége – a 

„tiltás-tűrés” politikájának következtében – igen változó volt. Ám tagadhatatlanul volt! Ugyanakkor az ideológiai-politikai 

szempontból támogatott – művészileg értéktelen – művek is – a kritika lehetősége híján – meghatározókká válhattak, 

ahogyan a korlátozott piaci körülmények között a hazai „gyártásban” megvalósuló, alacsony színvonalat képviselő alkotások, 

előadások is. 

Összefoglalva tehát: a hazai művészeti közélet tagjai és az egész intézményrendszer az állami befolyástól függő volt mind 

egzisztenciális, mind tartalmi vonatkozásait tekintve, és a maradandó alkotások sora ennek az állapotnak az ellenére, 

mintegy ezzel dacolva jött létre. 

Az 1989-90-es társadalmi-politikai-gazdasági átalakulást megelőző, egyre gyorsuló ütemű gazdasági hanyatlás és erkölcsi 

elértéktelenedés áthatotta a művészeti közéletet, aláásta az intézményeket. 

 

A kulturális jogalkotás szakaszai 
A demokratikus állam és jogrendszer fundamentumait kikövező jogalkotás első hullámában (a 90-es évek elejétől nagyjából 

az ezredfordulóig terjedő időszakban) született meg a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény, az ún. Kulturális törvény, az 

első Médiatörvény és a szerzői jogi törvény, míg a második szakasz (2001 – 2010) „gyümölcsei” az Örökségvédelmi 
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törvény, a Filmtörvény és a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló törvény. Ebben az időszakban kezdődött meg a 

művészeti élet szabadságáról és a művészek jogállásáról szóló törvény tervezetének kimunkálása is, mely jogszabályalkotó 

munka célul tűzte ki a művészek státuszának és e státuszhoz kapcsolódó jogok, járandóságok (pl. nyugdíjellátás) 

kedvezmények, kötelezettségek átfogó szabályozását is. Többéves munka eredményeként született meg végül az előadó-

művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény, amely azonban csak a színházak és 

a színházi dolgozók foglalkoztatásának alapkérdéseit tudta megoldani – számos gyakorlati kérdést meg nem válaszolva. 

A kulturális jogalkotás harmadik hulláma – 2011-től – szorosan összekapcsolódik az Alaptörvényben is megerősített 

Magyar Művészeti Akadémia önálló köztestületi működésének feltételeit és kultúrstratégiai pozícióját megteremtő 

jogszabályi környezet kialakításával. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény a Magyar Tudományos Akadémia 

céljaival, szervezeteivel, működésével és gazdálkodásával analóg módon szabályozza a művészeti köztestület jogállását, 

feladatait és működési rendjét. A hazai művészeti élet szereplőinek, a magyar művésztársadalom egészének több évtizedes 

jogos igénye vált valóra ezen törvény megszületésével, amely hosszú távon is biztosítja, hogy a kultúra és kiemelten a 

különféle művészeti ágak képviselői érdemi szerepet tölthessenek be a társadalom alakításában, és aktív szerepvállalásukkal 

hozzájáruljanak a kulturális érdekek hatékony érvényesítéséhez. A törvény megfelelt annak a művészeti élet szabadságából 

és nyitottságából levezethető alkotmányos követelménynek is, hogy az MMA ne léphessen fel egyfajta „korlátozó 

tényezőként”, netalán művészi kérdésekben felülbírálhatatlan autoritásként. Ezt szolgálják a törvény azon rendelkezései, 

amelyek a köztestület számára úgy írják elő az együttműködési kötelezettséget bizonyos szervezetekkel, hogy más művészeti 

intézmények szervezeti autonómiája, illetve az egyes művészek perszonális autonómiája minden körülmények között 

érintetlen maradjon. 

 

A magyarországi művészet helyzete a társadalmi, politikai és gazdasági átalakulás közel negyed 
évszázadában 
 

Az 1989. évi II. törvény, amely az egyesülési jog szabadságáról biztosított – s egyike volt az úgynevezett sarkalatos 

törvényeknek –, lehetővé tette, hogy a művészeti közélet is pluralizálódjék. A korábbi Magyar Népköztársaság Művészeti 

Alapja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete és a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány szervezeti kettősévé 

alakult át, majd működött a közelmúltig, amikor az utóbbi megszűnésével a (kvázi állami) szolgáltatási feladatok 

visszakerültek az államhoz a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

megalakításával. 

Az 1989-től terjedő szervezetalakítási láz a művészeti területeken is tetten érhető, például a rivalizáló „művészeti akadémiák” 

– a Magyar Művészeti Akadémia társadalmi szervezet, illetve a Magyar Tudományos Akadémiától társult szervezeti státuszt 

kapó Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia is szemlélteti ezt –, és az ugyancsak a közéleti dualitás mentén 

szerveződött írószövetségek esetében is ez látható. 

A szétfejlődés a korábbiakban is működő szervezetek primátus-vesztését is magával hozta, erre példa a Magyar Képző- és 

Iparművészek Szövetsége, amely mellett számos más egyesület, valamint szövetség jelent meg a kilencvenes évek elején a 

nevezett művészeti területeken. Összességében elmondható, hogy a hazai művészeti közélet ma is tapasztalható 

sokszínűsége az 1990-es évek közepére kialakult, viszont a szervezetek működése – döntően finanszírozási-pénzügyi okok 

miatt – jellemzően ma sem stabil. 

A fentiekhez kapcsolódva elmondható, hogy a könyvszakma is elveszítette stabilitását, kihatva nemcsak az irodalomra, de a 

művészetek – és a kapcsolódó elméleti területek – összességére is. 
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Az állami könyvkiadási és könyvterjesztési rendszer a korábbi támogatási-kiadói gyakorlatok átalakulásával, a kiadók és a 

könyvterjesztő vállalatok privatizációjával, majd jelentős részük tönkremenetelével és megszűnésével összeomlott.  

A könyvkiadásban eleinte az állam kivonulásával párhuzamosan nem jelentek meg új, tőkeerős, meghatározó szereplők, 

kisebb, tőkeerő nélküli kiadók vették át a kortárs irodalmi alkotások és a nem profitszerzési céllal az olvasók elé vitt könyvek 

megjelentetésének feladatát, miközben teljességgel a szabadpiaci versenynek lettek kiszolgáltatva. Erre a versenyre sem az 

alkotók, sem a kiadókban dolgozó szakértelmiség nem volt felkészülve, ezért az általános gazdasági válságban amúgy is 

megcsappant könyvvásárló közönség a korábbi átlátható rendszer helyett egy kommunikációs felkészültség nélkül működő, 

esetlegességeket mutató szférát láthatott. 

Az egyéni vásárlók száma lecsökkent, s a korábban nagy könyvmennyiséget felvevő intézmények eltűntek, elszegényedtek. 

Mindez a kötetek tömeges zúzdába küldését, sok kiadó anyagi csődjét jelentette a kilencvenes évek elején, ugyanakkor új 

szereplők – új menedzsmentek és technológiák – foglalták el a terepet. 

A magánalapítású tőkeszegény (könyv- és folyóirat-) kiadók mintegy irodalmi műhelyekként, alkotói közösségekként, 

illetve sokak számára – a mai napig – egyetlen biztosnak mondható munkaadóként kezdtek el működni a lét és nemlét 

határán, a Nemzeti Kulturális Alap – később a Nemzeti Civil Alapprogram – majd a jelenben a Nemzeti Együttműködési 

Alap és a városi-megyei önkormányzatok mecenatúrájára támaszkodva. 

A folyóirat-kiadás hasonló strukturális változáson ment át, mint a könyvkiadás, és ugyanúgy a kulturális élet egészét 

érintették változásai. A korábban állami vagy önkormányzati fenntartású folyóiratok nagy része megszűnt, más része 

magánalapítású nonprofit cégek tulajdonába került, és évtizedek óta küzd a pályázati források elnyeréséért, de valójában 

munkatársaik áldozatkészsége tartja őket életben. 

Újabban a Nemzeti Kulturális Alap három éven átnyúló támogatást nyújt – normatív finanszírozási elvek alapján, 

közelítőleg a kiadási költségek felét biztosítva – a néhány kiemelt folyóiratnak. Szükség volna a könyvkiadás területén is a 

folyóiratok esetében bevált hosszabb távú – pl. három éves – pályázatokra, normatív számítási-finanszírozási elvekre, hogy a 

szellemi műhelyek tervezhető forrásokkal számolhassanak.  

Megfontolandó – ahogy a kulturális civil szervezetek állami támogatásának, finanszírozásának esetében általában –, hogy a 

jövőben a kapott támogatás felhasználható legyen a munkatársak bérének kifizetésére is. Kijelenthető: manapság szinte 

egyedül a könyv- és folyóirat-kiadók biztosítanak honoráriumot, kereseti lehetőséget az írók számára. Ezek 

létbizonytalansága az alkotók fokozott létbizonytalanságát hozta magával – a folyóiratok csak jelképes honoráriumokat 

képesek fizetni, amelyek munkaidőre vetített összege a minimálbér 10%-a körül mozog. 

Még rosszabb a helyzet az irodalmi portálok, folyóiratok esetében, amelyek szerzői jogdíjat – részben a világhálós közlések 

rendezetlen szerzői jogi helyzete miatt – nem fizetnek, így az írótársadalom egzisztenciális kérdéseinek megoldásához nem 

tudnak hozzájárulni. Üdítő kivételt jelent a Digitális Irodalmi Akadémia, amely korlátozott számú, de jelentős kortárs 

magyar életműveket publikál a világhálón, rendszeres és jelentős tiszteletdíjért (jogmegváltásként). 

Az állami mecenatúra megerősítése mellett a kiadók megerősíthetnék a terjesztői és marketing tevékenységüket, ezen belül 

a személyességet, a közvetlen kapcsolatot adó – de igen jelentős reklámerővel bíró – író-olvasó találkozók szervezésének 

gyakorlatát; mindennek szükségességét mutatja az ugyancsak a Nemzeti Kulturális Alaphoz köthető – négy esztendővel 

ezelőtt elindított – Márai-program, illetve ennek alprogramja: a Publishing Hungary együttes sikere. 

A magyar irodalom sajátossága intézményi szegénysége. Míg más művészeti ágakban intézményes művészképzést tart fenn 

az állam, addig teljes egészében hiányzik az irodalom esetében a művészeti szakiskolai és felsőfokú oktatási 

intézményhálózat. Holott van társadalmi és piaci igény rá – még ha szűk körben is –, bizonyítja ezt a magánalapítású 

„íróiskolák” elszaporodása, s éppen emiatt az állami szerepvállalás lehetősége is megfontolandó lenne. 
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A kortárs irodalmi alkotások tévé- és rádiószínházi felvételei az előző évezred utolsó évtizedében gyakorlatilag megszűntek. 

Az elmúlt néhány évben kis mértékű javulás mutatkozik, elkészült ugyanis néhány hangjáték, s a közszolgálati rádió is újra 

készít versfelvételeket, sugározza a népszerű Versmaratont, illetve a közelmúltban a kereskedelmi televízióban is indult 

költészeti sorozat. Azonban ennél sokkal nagyobb feladatot kell vállalnia a közszolgálati médiának az állam által támogatott 

kortárs irodalmi alkotások népszerűsítésében akár kulturális-művészeti magazinműsorok keretében, akár dramatizálásuk 

révén. 

A negyed évszázada privatizált napi- és hetilapokban a korábbi, rendszeres irodalmi összeállítások megszűntek, mellékleteik 

csak kivételként közölnek kortárs magyar verseket és novellákat. Ez komoly érvágás volt az irodalom társadalmi 

befogadottságán, s ma is érthetetlen gyakorlat, hiszen nagy sajtóorgánumok szerte a világban tartalmas irodalmi, 

könyvajánló melléklettel jelennek meg.  

A kortárs szépirodalmi könyveket a közkönyvtárak igen alacsony példányszámban veszik csak meg, míg állományukban 

túlreprezentáltak a kérészéletű bestsellerek. Ez is a könyvtári szabályozás hibáján múlik: mert a könyvtárak munkájának 

értékelése szinte kizárólag a kölcsönzési számon alapul. Egy Kossuth-díjas szerző esetében sem emelkedik az állami 

könyvtárellátó által megvásárolt példányszám átlagosan 50-100 fölé. Ezért fontos fejlemény a Márai-program, amelynek 

eredményességét tovább lehetne javítani, ha az erre a célra rendelkezésre álló pénzt tervezhető módon biztosítanák a 

támogatással kiadott könyvek esetében is. 

A kortárs irodalom és a közönség találkozásában tapasztalható hiányosságok és aránytalanságok létrejöttében nagy szerepe 

van a könyvpiaci monopóliumok kialakulásának és az értékszempontokat döntően mellőző gyakorlatnak. Szükség lenne a 

könyvpiacon olyan terjesztő hálózatra is, amely a nem profitszerzési célból kiadott kiadványok értékesítésére szakosodna, 

vagyis azzal a könyvkiadói csoporttal működne együtt, amely jelenleg a javarészt Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

kiadott könyveivel reménytelenül hátrányos helyzetben van a nagy könyvkereskedelmi óriáscégekkel szemben; ez a 

könyvterjesztés akár webáruház formájában is sokat lendítene a kortárs magyar irodalom terjesztésének ügyén.  

A leírt irodalmi-könyvpiaci folyamatok kapcsán az állam magatartását illetően egy általános, műfajokon átívelő tény is 

megállapítható: a hazai kulturális piacon a művészeti értékek közönség elé vitelének gyakorlatában az állam nem vállal 

jelentős szerepet, csak egy a sok szereplő közül. 

Egy demokratikus állam kultúrpolitikájában a tartalmi kérdésektől való távolságtartó magatartás szükségszerű és elvárható, 

ugyanakkor az állam nem vonhatja ki magát a kulturális örökség gondozásából és az új alkotások anyagi alapjainak 

biztosításából, továbbá a – stabil szakmai és civil szervezeti háttér nélkül maradt – művészeti közönség tájékoztatásából, 

mindezt a művészekkel, a művészeti közösségekkel együttműködve, megvalósítva. A kulturális szolgáltatásokat, művészeti 

alkotásokat bemutató kommunikációs-marketing (imázs) kampányok által népszerűsíteni lehetne a kortárs magyar 

művészetet, illetve a nemzeti kulturális örökség újra megjelenített, közönség elé vitt alkotásait. 

Ez nem kizárólag a hazai-nemzeti, hanem a nemzetközi kulturális térben is nagy jelentőséggel bírna, és azon túl, hogy a 

magyar művészetek és művészek megjelenítését biztosítaná, Magyarország kulturális diplomáciai törekvéseit is segítené. 

Ez utóbbi igényhez és lehetőséghez kapcsolódik a magyar (kortárs) irodalmi alkotások fordításának és külföldi 

megismertetésének feladata, amelyben az eddiginél sokkal jelentősebb állami szerepvállalásra van szükség (forrás 

biztosítása, koordinációs tevékenység). Meg kell szüntetni a jelenlegi szabályozás visszásságait, például hogy csak külföldi 

könyvkiadók pályázhatnak a magyar irodalom egyes alkotásainak idegen nyelvre való lefordítására, megjelentetésére. A 

kezdeményezést a magyar kultúra számára is biztosítani kell, s ezt például fordítók számára adott ösztöndíjakkal, külföldi 

irodalmi fórumok, műhelyek megnyerésével, kapcsolatápolással lehetne előmozdítani, hasonló módszerekkel tehát, mint 

amelyekkel szomszédaink és sok más nemzet él. 
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Az elmúlt huszonöt év a vizuális művészeteket is új helyzet elé állította: a zsűri-rendszerek megszűnése és a több mint fél 

évszázada létrejött, a pártállami időkben a cenzúra feladatkörét is ellátó Képző- és Iparművészeti Lektorátus visszaszorulása 

nem jártak együtt a szakmai-művészeti minőségbiztosítás új rendszerének kialakulásával. Az iparművészeti, népművészeti 

bolthálózatok, az állami képgalériák pontszerűvé válása mind-mind a kiállítási, megjelenési terek elvesztését eredményezték. 

A képzőművészeti támogatások rendszerében 1990 előtt meghatározó jelentőséggel bírt az úgynevezett milliós vásárlás 

rendszere, amely műtárgyvásárlást tett lehetővé a jelenlegi pályázati logikán alapuló finanszírozási gyakorlattal szemben. Ez a 

direkt támogatási forma, mint a jelenleginél nagyobb alkotói és támogatói szabadságot biztosító eljárás, újragondolható 

lenne. Ehhez kapcsolódóan megállapítható, hogy a forráshiányos közgyűjtemények nem tudják ellátni sem a közönség felé 

a szolgáltató, sem a művészek felé a támogató-ösztönző feladatukat, így mind kulturális, mind egzisztenciális értelemben 

nem igénykielégítő, hanem hiánytermelő funkcióval bírnak. 

Az ipar- és tervezőművészet helyzetét vizsgálva külön nehézségként jelenik meg, hogy a magyarországi ipari vállalatok 

megszűnése, az ipari termelés visszaesése anyagi, (el)ismertségi hátrányokat, egyes művészeti területen a képzőművészeti 

kifejezésmódok felé való fordulást eredményezett, s ugyanezzel az eredménnyel járt a művészeti oktatás területén a 

gyakorlatok helyeinek csökkenése és a felvevő ágazatokban a felvevőképesség gyengülése. 

Az állami beruházásoknál korábban szükségszerűen alkalmazandó kétezrelékes alkalmazott művészeti ráfordítási 

kötelezettség megszűnése nemcsak művészek anyagi forrásainak és alkotó lehetőségeinek kiesését, hanem művészeti ágak – 

építő-, ipar- és tervező-, képző- és a tárgyi népművészet – együttműködésének, gyakorlati egymásra hatásának az 

elmaradását is eredményezték. 

Az építőművészet területén megállapítható, hogy a művészeti-esztétikai vonatkozások másodlagossá váltak a praktikus 

szempontok mellett – az általános pénzügyi forráshiányból vagy egyéb körülmények kiszámíthatatlanságából, például a 

szabályozási környezet folytonos változásából  fakadóan –, és így a hazai épített környezet össztársadalmi (akár egyéni, akár 

közösségi-települési) szintű vizuális nevelő hatása nem erősödött meg. 

A sajnálatos tendencia eredményeként úgy tűnik, hogy az állami szemléletben az építészet még mindig a technológiai-

kivitelezői tartalom kezelésénél áll meg, nem ismerve fel, hogy az anyagi értelemben is meghatározó értékteremtés mellett a 

legjelentősebb szemléletformáló erővel bíró – a mindennapi életet átható – művészeti terület az építőművészet (amelynek 

szemléletformáló hatását a közmédiumok rövid műsorokkal is támogathatnák). 

Az elmondottak alapján kiemelt fontosságú az állam példamutató szerepének erősítése az épített környezet alakításában. 

Azért is, mert az építőművészet az időtállóságát tekintve döntően a hosszú életű alkotások létrehívását szokta célul tűzni és 

megvalósítani, valamint azért is, mert alkotásai körbevesznek mindenkit. A művészeti értelemben is értelmezhető 

építészetnek adhatja a szakmai alapját a kormányzatnak az egységes építőművészeti-építésgazdasági irányítás megteremtése 

érdekében folytatott – és támogatandó – törekvése, hiszen mind a pénzügyi források felhasználásának, mind a tervezési-

építési folyamatok jövőbeni szabályozásának ügye – a szereplők együttműködését szolgálva – a nagyobb hatékonyságot kell 

biztosítsák, megteremtve a nagyobb művészeti értékeket hordozó építészeti alkotások létrejöttét. 

Fontos feladat az épített örökség mind a nemzeti identitást növelő, mind a gazdaságot élénkítő szerepének hangsúlyozása. 

Az elmúlt negyed század – kormányokon átívelő – problémaköre volt a magyar fotó- és filmművészet korábbi értékeinek 

megőrzése. A probléma alapvetően kettős: egyfelől a hazai fotográfia értékeit bemutató állandó kiállítótér hiányában a 

művészeti értékek nemhogy „eltűnnének az emberek szeme elől”, de oda sem kerülnek, másfelől a korábbi magyar 

filmkincsek a filmszínházak tömeges megszűnése, valamint a restaurálás és digitalizálás hiánya miatt a televíziókban, a 

kábelcsatornákon sem jelennek meg, így a magyar közönség, illetve a fotó- és mozgóképi kultúra viszonya gyengül, s ezt a 

folyamatot erősíti az utóbbi területen a hazai filmgyártási, -finanszírozási gyakorlat, illetve a korábbi, nagy múltú filmszemle 

megszűnése is. 
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Mindezeken túl a hazai fotósképzést, valamint a fotóművészeti tevékenység gyakorlását a modern eszközök hiánya sújtja: 

míg az állam más művészeti területeken szerepet vállal a nagy értékű eszközök (pl.: hangszerek) vásárlásában, addig ezt ezen 

a területen nem teszi. 

A mozgókép művészeti területe a gyártáshoz hozzárendelhető források szűkössége mellett, továbbá a forgalmazás terén 

megjelenő korlátozó folyamatoktól terhelten alakult át a filmgyárak és filmstúdiók világából a mai szakmai-szervezeti 

helyzetébe – a filmkópiák restaurálásának ügye, a nemzeti filmkincs gondozásának szakmai-tudományos felügyelete-

támogatása nem megoldott. 

A Magyar Történelmi Filmalapítvány működésének megszűnésével annak funkcióját nem vette át új intézmény; a Magyar 

Mozgókép Közalapítvány – egyedi megállapodásokon keresztül végigvitt – konszolidációjával párhuzamosan létrejövő 

Nemzeti Filmalap működése még nem mutatta azokat az eredményeket, amelyek az új rendszer bevezetésével 

kapcsolatban mint célok megfogalmazásra kerültek. A Nemzeti Kulturális Alap kollégiumi rendszerében 2010-et követően 

megszűnt a mozgóképes támogatási terület, az úgynevezett „egyablakos” támogatási rendszer kialakítására hivatkozva. 

A jelenlegi költségvetési támogatási és szakmai döntéshozatali rendszer mozgóképes műfaji felosztás mentén, kormányzati 

(Miniszterelnökség Filmügyi Kormánybiztossága) és nem kormányzati felügyelet (Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 

Médiatanácsa) mellett működik, a kormányzati felügyeleti területen a döntéshozatal előkészítése szűk szakmai kör 

bevonásával zajlik, s az itt megjelenő szemléletben másodlagosak a művészeti értékek, elsődlegesnek tűnnek a 

filmforgalmazási célok. Mind ez a szemlélet, mind a fentebb említett műfaji-támogatási területi felosztás (a többször 

egyablakos rendszer) a magyar filmművészet értékei mellett más területek (pl.: ismeretterjesztés, kísérleti film) háttérbe 

szorulását is eredményezték; összegezve elmondható, hogy a különböző testületekhez köthető döntéshozatali eljárások a 

magyar film művészeti (tartalmi-esztétikai) és filmgyártási (jogi-finanszírozási) hagyományaitól jelentősen eltérő 

elképzelések mentén fogalmazódtak meg; mindezek jövőbeni és együttes áttekintése – megvizsgálva a megfogalmazott 

célokat, valamint az elért eredményeket – szükségesen elvégzendő feladat. 

Napjainkban a magyarországi vizuális művészetek támogatását jelentős mértékben a Nemzeti Kulturális Alap látja el. A 

támogatási gyakorlat elmúlt évekbeli negatív változásai között kiemelendő azon általános – és így e művészeti területekre is 

kiható – folyamat, amelynek következtében az állami és önkormányzati alapítású, illetve fenntartású intézmények 

programfinanszírozásának mind nagyobb részét a Nemzeti Kulturális Alapból biztosította az állam – látszólagossá téve a 

forráselosztónál megjelenő nominális forrásbővülést. Másfelől a kormányzati filmpolitika következtében – amely a 

központi kultúraigazgatásról leválasztotta a filmművészet ügyének kezelését – az Alapon belül is megszűnt a filmes 

támogatási terület. Harmadsorban, de igen nagy hangsúly mellett elmondható, hogy mind a magas színvonalú szakmai 

döntéshozatal biztosításának lehetősége, mind a támogatások – igényekhez képest adható – mértéke is beszűkült az 

integrált Vizuális Kollégium működése óta, amelynek összetételéből – a testületi létszám korlátai okán – műfajok 

képviselői, szakértői hiányoznak, gyengítve így a megalapozott testületi döntés lehetőségét. 

A vizuális művészetek minden területén elmondható, hogy lassú volt a szakközépiskolai, felsőoktatási képzési lehetőségek 

bővülése, s a kormányzati programokban sokszor nem az adott területen alkotó, oktató szakemberek véleményét vették 

figyelembe . Az úgynevezett OKJ-s képzési gyakorlat a vizuális művészetek alkalmazott művészeti megjeleníthetőségének, 

jelenlétének a presztízsét kezdte ki (hasonló a helyzet ezen a téren az előadó-művészet iskolarendszeren kívüli képzési 

gyakorlatával is). 

Ezen a ponton – a vizuális művészetekhez, a film- és iparművészethez kapcsolódóan – megemlítendő: az elmúlt évtizedek 

során visszaszorult – szinte megszűnt – a színházi közvetítések, a korábbi tévészínházas felvételek, az irodalmi művek 

megfilmesítésének gyakorlata; a színházak költségvetési helyzete okán folyamatos volt a jelmez-, a díszlet- és látványtervezők 

kiszorulása, a színházak e területen a leépítés, a visszahúzódás politikáját választották. Ez utóbbi tény mind szakmai 

szempontból (a díszlettárak tönkremenetele, a díszletek elhasználódása vagy éppen a vizuális értelemben gyengén 
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„támogatott” előadások hiánya miatt az elkészítésük elmaradása, a szakmai-oktatási lehetőségek, illetve eszközpark 

megszűnte), mind a közönség vizuális igényeinek megteremtése-kiszolgálása szempontjából jelentős károkat okozott. 

Az alkotótelepek működése (amelyek többségének ingatlanvagyona, infrastruktúrája leromlott, személyi állománya 

eltávozott), a hazai – és több esetben nemzetközi jelleggel is bíró – seregszemlék (biennálék, triennálék, szimpóziumok) 

helyzete több mint két évtized alatt nem rendeződött, s ez mind az egyéni, mind a közösségi szintű alkotás lehetőségét 

beszűkíti, illetve jelentősen korlátozza a művészeti közélet folyamatosságát. 

A népművészet helyzete kettősséget mutat. A szellemi népművészet, az előadóművészetekhez köthető népzene, néptánc – 

amely a Nomád Nemzedék táncházmozgalma okán – nagyobb társadalmi ismertséggel, beágyazódással bír. Hogy ez 

milyen jelentős, mutatja a közelmúlt sikeres közmédiabeli programja, a Fölszállott a páva tehetségkutató verseny is, amely az 

egykori mozgalom megújulásának-megújításának a lehetőségét is megalapozhatja (valamint a közmédiumoknak a 

népművészeten túl akár a művészetek összességére vonatkozó kultúraközvetítő szerepét is újragondolhatóvá teheti, teszi). 

Mindezt tovább erősítheti az UNESCO által 2011-ben adott „jó módszer”elismerés a táncház-mozgalom számára. 

Az elmúlt évtizedekben az oktatási intézményrendszer teljes vertikumában megjelent a népzene, illetve a néptánc  mint 

oktatott tárgy vagy mint tanulható művészet, valamint művésztanári hivatás (bár a pedagógiai, didaktikai szempontból nagy 

lehetőségeket hordozó népmesét és népi játékokat változatlanul háttérbe szorítja a köznevelési tanrend, gyakorlat). Az e 

területen működő előadóművészek elismerésének lehetőségei is számosabbak – több zenei, táncművészeti állami díj van, 

mint ahány a tárgyalkotó népművészeké. 

A tárgyalkotó népművészek esetében az oktatási lehetőségek is beszűkültek, hiszen a mesterek jelentős része – pedagógusi 

végzettség hiányában – kiszorult a köznevelési intézményrendszerből. 

Önmagában az is probléma, hogy a tárgyalkotó népművészek utolsó tagjai  azok generációjának, akik még mesterségként 

sajátították el a több évszázados tudást; egyéb lehetőségeik – táborok, szakkörök stb. – jelentősen korlátozottak, mind a 

társadalom anyagi helyzete, mind a népművészet eme területének a köztudatból történő kiszorulása – s így a gyengülő 

érdeklődés – miatt. Mindezekért – bár vannak kiváló kezdeményezések, amelyeket a Hagyományok Háza vagy a Nemzeti 

Művelődési Intézet gondoz az elmúlt években – szükséges lenne a szakmai képző intézményeknek, szakiskoláknak a 

megerősítése, a meglévő intézményhálózat erősítése mind a közép-, mind a felsőfokú képzés területén. 

A fentiekből következik, hogy szükséges a népművészet társadalmi és szakmai intézményrendszerének, nyilvánosságának – 

szakmai, valamint ismeretátadó portálok, szakfolyóiratok, televízió- és rádióműsorok, képzési és oktatási intézmények 

létrehozásával történő – megerősítése. 

A zeneművészet területe is sajátos kettősséget mutat. Az elmúlt évtizedben lezajlott beruházások – új koncerttermek: 

Művészetek Palotája, Budapest Music Center, illetve felújítások: Pesti Vigadó, Erkel Színház, Zeneakadémia – 

világszínvonalú infrastrukturális körülményeket biztosítanak a koncertéletnek. Ez mind a művészet, mind a kulturális 

turizmus szempontjai szerint nézve kedvező kiindulást jelent, de a képet árnyalja a társulatok, előadók anyagi-financiális 

helyzete és hangszeres felszereltsége. A hazai hangversenyéletben minden műfaj jelen van, így kellő színességével nem 

korlátozza a közönség lehetséges elvárásai felől a koncertlátogatási szokásokat. 

A nemzetközi művészeti kapcsolatok terén a magyar fél általában önkorlátozó módon jelenik meg: a források szűkössége 

okán meghívóként is és kiutazó partnerként is ritkábban tud megjelenni, mivel a feladatellátás ezen területéhez jóval kisebb 

pénzügyi támogatást rendel hozzá az állam, különös tekintettel igaz ez a kórusok működésére, amelyek döntően 

önkormányzati fenntartásúak, tagjaik egy része nem kizárólag a zeneművészeti tevékenységből él. Ennek az a 

következménye, hogy a magyar művészek számos külföldi koncertlehetőségtől elesnek – bár ismertek és elismertek –, s a 

szakmai kapcsolataik, tapasztalataik gyengülnek. Mindennek a másik következménye, hogy a magyar előadó külföldön 
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kevéssé tud tematizálni, azaz azt játszik, amit a vendéglátó elvár, így nem tud a hazai művek utazó nagykövetévé lenni, s a 

hozzánk látogatók is kevéssé ismerik így a magyar műveket, ezért sem itthon, sem a nagyvilágban nem játsszák azokat. 

Ugyancsak újragondolandó az állami jelenlét visszaállítása a hanghordozó, a kotta és a művészeti ághoz kapcsolódó 

könyvkiadás területein – mivel a privatizációt követő jelenlegi helyzetben a magyar zeneművészet megjelenési lehetőségei 

végletesen beszűkültek –; továbbá ezen tevékenységek tartalmi megerősödését biztosítaná a zenei könyvtárak 

működésének megerősítése, az ott megtalálható hangzó és nem hangzó anyagok (hagyatékok stb.) rendszerezése, 

feldolgozása, esetleges kiadásukra történő szakmai, művészeti, tudományos előkészítése. 

Jelentős segítséget jelentene az alkotóknak és az előadóknak is, ha a közmédiumok – és más, koncertlehetőségeket 

biztosítani tudó állami intézmények – a koncerttermeiket hangfelvételek készítése céljából – a kapcsolódó 

próbaalkalmakkal együtt – a jelenleginél nagyobb nyitottságot mutatva biztosítanák. 

Mindezek mellett – vagy éppen mindezek ellenére – a magyarországi koncertéletet nézve kijelenthető: a magyar 

zeneművészet akár egyazon napon számos világszínvonalú kórus-, zenekari, szólókoncertet, operaelőadást ad a fővárosi és 

vidéki koncerttermekben, színházakban. 

A repertoárok vizsgálata alapján megállapítható: az 1800-as évek, illetve az 1900-as éveknek az első fele a meghatározó, 

mind a régi zene, mind a kortárs zeneirodalom kevésbé hangsúlyosan jelenik meg a közönség előtt, mint a jelzett másfélszáz 

éves időszaké. Ezen a helyzeten célzott támogatással (koncerttámogatás, hanghordozó-, illetve koncertfelvételek 

támogatása, új művek megírásának anyagi segítése) lehetne változtatni – ismét hangsúlyossá téve a közmédiumok 

koncerttermi, koncertrögzítő és -közvetítő tevékenységét. 

A színházművészet esetében elmondható, hogy egyfelől a terület speciális – törvényi szintű – szabályozót kapott, másfelől 

az előadó-művészeti törvény rendelkezései sem adtak megnyugtató válaszokat a felmerülő, a művészeti ág sajátosságaiból 

fakadó kérdésekre (szolgálati idők, a munkaidő-keretek általánostól való eltérése, a közszférán belüli munkaszervezési 

gyakorlat alkalmazhatatlansága). Mindezek sorát növelte a közelmúltban kialakult szakmai vagy művésznyugdíj 

kivezetésének kérdése, illetve ehhez kapcsolódóan az életpálya témája (színészek, táncosok, cirkuszművészek, a zenészek 

egyes csoportjai), illetve a nyugdíjasok visszafoglalkoztathatóságának ügye. 

Mára elmondható, hogy a társulatok jellemzően darabszerződéssel foglalkoztatják a színészeket (erős állításként ugyanez: 

vannak olyan színházak, ahol nincsenek évadszerződések), így a társulati lét gyakorlati és művészeti lehetőségei szűnnek 

meg, a szakmai életút, személyes jövőkép bizonytalanná válik. 

A színházakban foglalkoztatott színészek közelítőleg felének van felsőfokú szakirányú végzettsége, a másik felének nincs, a 

szakmai érdekképviseletek álláspontja szerint a jövőben a színiiskolák, stúdiók által kiadott végzettségeket a vizsgáztatás 

rendszerének központosításával kellene művészeti minőségbiztosítás alá vonni. 

Mindezek okán az elmúlt években sem szűnt meg a színházművészeti kamara megalakításának igénye. 

A színházak finanszírozása területén a társasági adókedvezmény alapján bevezetett támogatási rendszer nem eredményezte 

a forrásbővülést, mert ahová támogatás érkezett, azon intézmények esetében jellemzően csökkent a költségvetési támogatás 

(az önkormányzati fenntartású színházak esetében). Továbbá az is megállapítható, hogy a támogatások adott intézményhez 

kerülése sem a korábbi művészeti, kulturális értékteremtéshez, sem a jövőbenihez nem feltétlenül kapcsolódott, 

kapcsolódik. 

Bár a kialakított állami finanszírozási rendszer számos területen erősítette a színházak és társulatok helyzetét – például a 

vidéki színházak és a korábban is létező, illetve a közelmúltban megalakult tánctársulatok esetében –, ugyanakkor csak 
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részben kezelte a gyermekszínházak, bábszínházak, szabadtéri színházak, független színházak, illetve a színházi fesztiválok 

sajátosságait. 

A háttérszakmák és a kivitelezés feltételeit adó műhelyek lehetőségei olyan mértékben beszűkültek, hogy azon már egyes 

intézményi törekvések vagy ezek együttese sem tudna – vélhetően – érdemben változtatni, mindezek miatt meg kellene 

újítani a szakmai képzések rendszerét, továbbá megfontolandó lenne egy központi jelmez- és díszlettár létrehozása. 

 

Intézményrendszer és infrastruktúra 
Az elmúlt évtizedre a művészeti intézményi szféra jogi értelemben is heterogénné vált, hiszen a 2000-es év első évtizedében 

számos költségvetési intézményt nonprofit gazdasági társassággá alakítottak át (kiállítóhelyek, zenekarok), de van, amelyik 

már új intézményként így kezdte meg működését. Ezen változtatásokkal nem csak a gazdálkodási vagy éppen az alapítói-

felügyeleti viszonyokat módosították, hanem az ott dolgozók jogviszonya is átalakult, így ma a szférában ugyanolyan profilú 

intézmények egyike költségvetési intézményként – közalkalmazottakat foglalkoztatva –, míg a másik gazdasági társaságként 

– a munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó kollégákkal dolgozva – működik. (Tovább színesítve a képet, mindezek 

mellett létezik még néhány közalapítvány is a kulturális intézményrendszeren belül). A kialakult helyzet következményeként 

az eltérő jogi státuszok akkor igényelnek különös figyelmet, ha a közalkalmazotti bérrendezés ezen alkalmazotti kört is 

(részben) eléri. (Részben nem, hiszen a már átalakított intézményekben az előbb leírtak okán munkaviszonyon alapuló 

módon látják el akár ugyanazt a feladatot.) Az állami szektorban – ezen szervezeti-feladatellátási körben – fölöslegesen 

bérfeszültségeket keltene egy nem kellően előkészített, nem átfogó, de átfogóan szükséges béremelés, bérrendezés. 

A hazai demokratizálódási folyamat során a művészetoktatás a magánintézmények kialakulásával színesedett, az állami 

oktatási intézményrendszer minden eleme a képzések és szakok – illetve képzési helyek – számát vizsgálva általános 

bővülést mutat, de mindezek mellett az is elmondható, hogy az állami szerepvállalás – az elmúlt két és fél évtizedben – nem 

volt egyenletesen elégséges a finanszírozás vagy a minőségbiztosítás terén. 

A nemzeti kulturális intézményrendszer művészet- és művészeti oktatási alrendszeréről – a leírtak alapján – elmondható, 

hogy a környező országokban működő oktatási-nevelési, képzési intézmények ugyanúgy részei, mint a diaszpóra 

magyarságának identitásőrző szervezetei. Ez utóbbiak: a határon túli magyar iskolák, művészeti intézmények, társulatok, 

könyvkiadók, filmműhelyek stb. esetében a magyarországi, ezen belül is az állami támogatás mindenképpen szükséges, 

hiszen ezen szervezetek mind gazdasági, mind szervezeti értelemben gyengébb helyzetűek (a közönség nagysága, 

fizetőképessége függvényében), mint akár a hazai, akár a környezetüket adó többségi kultúra szervezeteié. 

A hazai múzeumi és közgyűjteményi rendszer művészeti intézményeinek – a kőszínházakhoz hasonlóan – működéséről 

elmondható, hogy akár kormányzati, akár önkormányzati fenntartásúak: az úgynevezett működési, illetve 

programfinanszírozás normatív vagy nem-normatív – központi költségvetési vagy egyéb kiegészítő – forrásai a szakmai-

művészeti, illetve a szervezeti-infrastrukturális működés egyenletesen magas színvonalának pénzügyi alapját legfeljebb csak 

időszakosan biztosították.  

A művészeti intézményrendszer bizonyos elemeinek jelentősége az elmúlt negyedszázad során – például a korábban már 

említett alkotóházaké (valamint műteremlakásoké), alkotótelepeké, bolt- és galériahálózatoké – csökkent, viszont 

egyidejűleg jelentős országos vagy regionális beruházások zajlottak. A műemléki felújításnak is tekinthető intézményi 

épület-, illetve épületegyüttes-felújításokon, funkcionális bővítéseken túl – például Zsolnay Negyed, a Pesti Vigadó – 

számos nagyberuházás is jellemzi az elmúlt évtizedeket: mások mellett az új Nemzeti Színház, a Művészetek Palotája, 

valamint a Ludwig Múzeum épülete, a debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központ (továbbá itt kell megemlíteni a 

Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátoltfelelősségű Társaság által az alkotóházak felújításának programját 

is). Mindez önmagában mutatja, hogy a hazai állami kultúrpolitikát kormányzati ciklusokon átívelő programokként 
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jellemzik a kulturális és művészeti infrastruktúrában végzett nagyberuházási fejlesztések. A fentiek egy másik kérdést vetnek 

fel: a közönség kérdését, melynek keretében nem a gazdasági (a szolgáltatások ára, illetve a vásárlóerő) vagy turisztikai 

vonatkozásai elsődlegesek, hanem a magyarországi és határon túli magyar közönség és a művészeti intézmények kapcsolata, 

az intézményekkel kapcsolatos igény fenntarthatósága, azaz a kapacitások alapfeladat szerinti lekötése. A nemzeti kulturális 

értékek művészeti örökségének fenntartásához, az új értékek megteremtésének lehetőségéhez nem csak infrastrukturális és 

hálózati értelemben erős intézményrendszer szükséges, hanem a művészetszerető s ezt megelőzően a művészeteket ismerő 

közönség is. Ez a művészetpártoló és kulturális fogyasztást előnyben részesítő közönség jelenti hosszútávon az alapját az 

intézmények – ideértve a művészeti és művészképzést nyújtó intézményeket is – társadalmi, politikai és gazdasági 

működési alapjait, létezésük legitimációját. Mű, művész, művészet nélkül és a művészet közönsége nélkül az infrastruktúra 

csak funkció nélküli épített környezet, amely önmagában nem teremt sem művészetet, sem közönséget. 

Az elmúlt évek felgyorsult ütemű tudatos építkezésének és jogszabály-módosításainak eredményeként egyértelműen 

kialakultak és szétválasztásra kerültek az állami-kormányzati és az önkormányzati feladatkörök, fenntartó-finanszírozó 

kompetenciák. A Kormány finanszírozza – a fenntartói jog gyakorlás mellett – a nagy nemzeti intézményeket, pl. a Nemzeti 

Színházat, az Operaházat és az újra nyitott-megújított Erkel Színházat, az Országos Széchényi Könyvtárt és tizenhárom 

országos gyűjtőkörű múzeumot, más esetben kompetencia-, feladat- és forrásátadással biztosítja a kulturális-művészeti 

intézmények működését (pl.: a települési önkormányzatok és a színházak esetében). 

Az infrastruktúra-fejlesztések során a fenntarthatóság is mindig megfontolás tárgyát kell, hogy képezze, hiszen a hibás 

döntések a szűkös forrásokat elviszik, a társadalmi hasznosság nem igazolódik be, s mindez a jövőbeni megalapozott 

döntések lehetőségét is elveszi. 

 

Művészeti képzés, művész- és művésztanárképzés 

Mindezek miatt a jövőben kiemelt jelentőséget kell adni a művészeti képzésnek a köznevelés intézményrendszerében, 

erősíteni kell a művészeti tárgyak alaptantervi arányát. Tudományosan megalapozott tény, hogy a művészetek rendkívüli 

nevelő-fejlesztő hatást váltanak ki, tehát a művészet érzelmi nevelő hatásán túl korunk tudásbeli – természettudományos, 

matematikai-informatikai – követelményeinek való megfelelését mozdítja elő a művészetoktatás a felnövekvő 

generációkban. Megfontolandó, hogy a mindennapos művészeti képzés – legalább egy tanóra – jelenjen meg az 

órarendben (ezt megelőzően kapjon nagyobb hangsúlyt, lehetőség szerint váljon általánossá az óvodai nevelésben a 

néptánc, az ének-zene és a rajz). 

A mindennapos művészeti nevelés változatossá tehető: a vizuális nevelési programba beépíthető a befogadás élményét 

habitualizáló fotó- és filmművészet, az építőművészet bemutatásával nemzeti kulturális örökségünket is közvetíthetjük, 

közölhetünk kultúrtörténeti tartalmakat, tehetjük ezt az ének- és zeneoktatással, illetve a népművészeti tárgy kötelező 

oktatásának bevezetésével egyaránt. 

Hangsúlyos kiemelni, hogy a személyiségfejlesztés időszakában fontos a közösségi nevelés, ezért javasolt lenne a néptánc-, 

valamint a kórusfoglalkozások, az iskolai színjátszás előnyben részesítése, a közösségi élmény önmagában is többletet 

hordoz magában, ezt mind a testi, mind a lelki és a szellemi nevelés során érdemes szem előtt tartani. Kiemelendő cél 

lehetne továbbá a színház- (gyermekek esetében a gyermek-, illetve bábszínház), koncert-, illetve kiállítás-látogatások 

általánossá tétele. 

Mindehhez szükséges továbbá, hogy a tehetséggondozás erősebb intézményi környezetet kapjon: akár az ének-zene 

általános iskolák, akár a művészeti szakközépiskolák tekintetében. 
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A művész, művészpedagógus, valamint a művészetközvetítő szakokon zajló képzések biztosítják a művész- és művészeti 

képzések magas színvonalát, így a felsőoktatás ezen képzési területeinek jövőbeni finanszírozásakor, illetve személyi és tárgyi 

fejlesztésekor figyelembe kell venni a képzési területek sajátosságait: a tehetség-kiválasztás és -gondozás, a kis létszámú 

mester-tanítvány viszonyon alapuló oktatásszervezési gyakorlat, az eszköz- és gyakorlatigényesség szempontjait. A nemzeti 

kulturális örökség átadásának oktatási-pedagógiai programjaként indokolt lenne – legalább – a művészeti köz- és 

felsőoktatásban – a folkórismereti tantárgy bevezetése. 

Szükséges lenne továbbá a művészetelméleti – ezen belül is a kortárs magyar művészeti tárgyú – kutatások lefolytatásának, 

hagyatékok gondozásának, a szakkönyvek megírásának és megjelenésének a jelenleginél erősebb állami támogatása, mivel a 

magyar kulturális (közel)múlt – a művészeti témákban is – vagy feldolgozatlan, vagy a tematizációs kereteit, programadását 

tekintve az 1990-es időszak ideologikus terheltségét mutatja. Mindezen elméleti munkához szükséges a hazai művészeti 

közélet tagjait – művészeket, kritikusokat, elméleti szakembereket, tudományos kutatókat, galériatulajdonosokat, igazgatási 

szakértőket stb. – szervezett formában megszólítani (konferenciák, vitaestek stb.). 

A művészeti képzés – s ennek mögötteseként a művész, művészpedagógus és művészetközvetítő szakember képzése is – 

mind a gyermek és fiatal harmonikus fejlődésének, mind a felnőtt lelki és testi egészségének alapját adó nemzeti programmá 

kell, hogy váljon, hiszen a művészetet szerető, ismerő fiatalból, azt támogató („fogyasztó”), illetve értő közönség – közösségi 

ember – lesz. 

 

A művész életpálya 
Az elmúlt közelítőleg huszonöt esztendő rendezetlen kérdése a művész életpálya, a művészeti tevékenység kérdésköre. A 

művész, mint jogi kategória létrehozására irányuló korábbi törekvések eredmény nélkül haltak el. A szabályozás lehetséges 

területének egésze, a művészetek összessége kellően heterogén ahhoz, hogy részleges szabályozókkal is eredményes legyen 

a jogalkotás. A művészeti élet egyes részterületei mára már törvényi szabályozókra alapozottan működnek (filmtörvény, 

előadó-művészeti törvény, bizonyos területeken a közalkalmazotti törvény, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény). 

Számos élethelyzet kezeletlen vagy azzá lett, ilyen például a foglalkoztatás, illetve a nyugdíj ügye. 

A művészi tevékenység a foglalkoztatás területén atipikus helyzeteket eredményez, ezek vagy szabályozatlanok vagy 

szabályozottak a mai magyar jogrendben, illetve ez utóbbi esetben is számos kérdés további pontosítást igényel (ilyen 

például az előadó-művészeti törvény, amely a foglalkoztatás területén a közalkalmazotti jogállástól eltérő munkaszervezési 

eljárásokat enged a munkáltatónak, de a szabályok és az elérni kívánt eredmények még további jogalkotási munkát 

igényelnek). 

A művész életpálya tárgyához tartozó számos kérdés művészeti területenként eltérő, ezért a leginkább meghatározó és 

általános – valamint a közelmúltban újra középpontba kerülő – nyugdíj kérdésköre az, amely kiemelésre kerül. 2012. január 

1-jétől – valamennyi, úgynevezett korkedvezményes nyugdíj megszüntetésével egyidejűleg – megszűnt a művészeti nyugdíj 

is. Ez számos – döntően – előadó-művészeti területen méltatlan helyzetet eredményezett, ahol – a balett-, a néptánc-, a 

cirkuszművészet, de még a zeneművészet egyes területein is – az öregségi nyugdíjkorhatár előtti visszavonulást kellene 

biztosítani, ennek gyakorlati lehetősége nem biztosított, a kormányzati általános szándékkal ütköző. A lefolyt egyeztetések 

az álláspontok közötti elmozdulást eredményeztek, két esztendővel ezelőtt az előadó-művészeti törvény módosításával 

lehetővé vált, hogy a nyugdíjszerű ellátásra indokoltan rászoruló előadó-művészek járulékban részesülhessenek, de a kérdést 

részleteiben szabályozó kormányrendelet nem készült el, így ez a jövőben megoldandó közös feladata a kormányzati és nem 

kormányzati partnereknek. A művészeti szakmai oldal az egyeztetések során hangsúlyozta, hogy a járadék melletti 

megoldásként a pályamódosításokat biztosító átképzések és az ezekhez kötődő támogatások kidolgozása is egy jövőbeni 

művész életpályamodell része kell, hogy legyen. Ugyancsak a nyugdíj kérdéskörhöz kapcsolódott az állami művészeti 
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oktatási intézményekben dolgozó nyugdíjas művésztanárok 2013 közepétől történő visszafoglalkoztatása, amely esetében a 

kettős juttatás tiltása okán a bér és a nyugdíj együttes folyósítása nem lehetséges. Ez a szabályozás a pedagógusi pályájuk 

érett, de aktív szakaszában lévő művésztanárok oktatói tevékenységét szűkítette be. 

A művészi életpálya kapcsán kerül szóba, tulajdonképpen a hazai művészeti közéletet általánosan érinti, hogy a tanulói vagy 

hallgatói életszakaszhoz kötődő ösztöndíjak, illetve a későbbi pályaszakaszok állami, civil, magán alapítású ösztöndíjai 

időszakukat valamint a megpályázható forrásokat tekintve kevéssé jelentenek rendszerszintű segítséget (összevetve akár a 

hazai tudományos ösztöndíj-lehetőségekkel). Ezen a téren mielőbbi fejlesztések lennének szükségesek; azaz a kormányzati 

és önkormányzati, a magán (vállalati), illetve a civil források együttes nagyságának növelése, s ezen beül még ma is az állami 

szerepvállalás a döntő. 

A művész életpálya támogatására a művészeti civil szervezetek – valamint a szakszervezetek – működése sem nyújt 

közvetlen segítséget, ezek a szakmai közéleti párbeszéd lehetőségét tudják biztosítani, az alapműködésük, valamint a 

programjaik finanszírozása – hasonlóan a hazai civil szervezeti világ egészéhez – döntően az ilyen célra elkülönített szűkös 

költségvetési forrásokon alapul, az állampolgári felajánlások vagy a vállalati donációk aránya a bevételeik között alacsony. 

 

Közvetlen és közvetett finanszírozás, forráselosztás 
Az állami finanszírozás közvetlen formái a művészetek területén változatos képet mutatnak, hiszen az elmúlt huszonöt 

évben egyaránt jelen volt az úgynevezett normatív alapú, a bázisfinanszírozási, illetve a képlet szerinti finanszírozás 

gyakorlata. A közvetett finanszírozás lehetősége állampolgári szinten az 1%-os adófelajánláson keresztül, vállalati szinten az 

adó- és adóalap-csökkentő kedvezményeken keresztül valósulhatott meg. Az elmúlt negyedszázad társadalmi és 

piacgazdasági átalakulása-változásai után is elmondható, hogy hazánkban az állami mecenatúra mind összegszerűségét, 

mind forráskoncentrációját tekintve a leginkább meghatározó. 

Az állam közvetett támogatási formái között első helyen az adókedvezményeket kell kiemelni. 1996 óta az állampolgárok 

személyi jövedelemadójuk egy százalékának felajánlásával – közvetlenül – is támogathatják a kulturális szervezeteket és 

alapokat, de a személyi jövedelemadó kulcsának csökkentésével az ezúton felajánlott összegek is csökkentek. A 

filmgyártásba történő befektetések után igénybe vehető társasági adókedvezmény – a közismert rövidítéssel: Tao-

kedvezmény – szolgált alapul az előadó-művészeti szervezetek által is igénybe vehető adókedvezményre, ami jelentős 

támogatás, hiszen a mértéke 10 milliárd forint volt 2013-ban. Az Európai Bizottság 2015-ig engedélyezte e támogatási 

forma megtartását, így ezért, valamint a jelentős összegszerű eltérések és az eltérő forrásfelhasználási gyakorlatok miatt is 

indokolt ezen finanszírozási módszer áttekintése. 

Általában kevés figyelmet kap az a statisztikai adatokkal is alátámasztott tény, hogy a művészeti területek nem csak a 

központi költségvetés kiadási oldalán jelennek meg, hanem számottevő gazdasági súllyal bírnak, azaz jelentős mértékben 

hozzájárulnak Magyarország gazdasági teljesítményéhez. A szerzői jogi ágazatok – amelyek egy része a művészetekhez 

köthető – a 2011. évi hazai GDP-t közel 1800 milliárd Ft-tal gyarapították, ezzel összesen 7,62%-os részesedést produkáltak. 

A foglalkoztatásban az arány 7,98%, míg a nevezett szektorban dolgozók együttes jövedelme 2011-ben 614 milliárd Ft volt, 

ami 7,89%-ban járult hozzá a nemzetgazdasági teljesítményhez. Mivel a rendszerváltozást követően fokozatosan 

hárompólusúvá vált a kulturális mecenatúra, ezek a statisztikai adatok az állami mellett az egyre inkább teret nyerő piaci és a 

nonprofit (civil) szektor kulturális és kreatív hozzáadott értékét is tartalmazzák. 

A legnagyobb központi állami forráselosztóról, a több mint huszonegy esztendeje működő Nemzeti Kulturális Alapról 

elmondható: a hazai kulturális – ezen belül művészeti – támogatási rendszer meghatározó eleme, a döntéshozatal során a 

kormányzati és a nem kormányzati delegáltak aránya, a kollégiumi rendszer átalakíthatóságának lehetősége mindig kellő 

biztosítékot adott a kormányzati oldalnak a politikai akarat megjelenítésére, az Alapban megjelenő forráskoncentráció – 
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mivel más kormányzati, önkormányzati források szűkültek, a nem állami bevételek pedig nem váltak jelentőssé – érdemi 

együttműködésre késztette a civil delegáltakat. Így elmondható, hogy a költségvetési forráselosztás ezen intézménye részben 

szakmai-társadalmi, részben politikai legitimáció mellett működve látta-látja el a kultúrafinanszírozás – ezen belül a 

művészetfinanszírozás – állami feladatait, olyan módon, hogy a források jelentős része valóban állami és önkormányzati 

alapítású intézmények programfinanszírozására fordítódik, mivel a közfeladat-ellátás finanszírozásának normatív vagy egyéb 

szabályozott eljáráson alapuló gyakorlata rendszer szinten nem megoldott. 

A Nemzeti Kulturális Alap a támogatási területeit, gyakorlatát tekintve inkább alkotások, produkciók létrejöttét támogatja, 

mint direkt módon a művészt (bár e területen is folyamatos a tevékenysége), mindez tényszerűen a pályázati kiíráson 

keresztül történő tematizációt eredményez, csökkentve a művész szabad témaválasztási, alkotási lehetőségeit. 

A fejlődés tehát abba az irányba mutat, hogy a kormányzat csak a nemzeti intézmények működtetésében, a kiemelt 

művészeti produkciók, programok, beruházások finanszírozásában vesz részt közvetlenül, az egyéb művészeti rendezvények 

megítélését és támogatását pedig az adott szakterület reprezentánsaiból álló testületekre, valamint a közvetlen forrásátadás 

lehetőségévével a nem állami szereplőkre bízza. 

 

Zárszó 
A fentiek egy előzmény nélküli, de legalábbis első országgyűlési beszámolóként erősebben hangsúlyozták ki az egyes 

társadalmi, gazdasági vagy éppen politikai vonatkozásokat. Mindezek mellett nem feledhető, hogy az egyetemes – és ezek 

részeként a nemzeti – kulturális értékek, valódi művészeti alkotásként nem – illetve nem csak – koruknak szólnak, de ahhoz 

kötődően, abban értelmezetten születnek. A jelen kor technológiája lehetővé teszi a művészetek számára is a mindenhol-

mindenkor „jelen levést”, de ez magával hozza a művészeti alkotás értékének és élményszerűségének hétköznapivá válását is.   

Az embert kora formálja, pedig sokszor tűnik úgy – s talán úgy is van néha, néhányakkal –, hogy fordítva áll a dolog. Most 

egy olyan világot élünk, ahol a gyermek – aki ember-lehetősége szerint alkotó és befogadó, művész és közönség egyszerre – 

digitalizált szövegeket olvasva a világ egyes részein már kézírást sem tanul – elveszti a manualitást, amely emberré (értelmes 

állattá) tette. Elveszti a személyes élményszerzés lehetőségét, s ennek egyediségét is, amely meghatározó mértékben 

személyiséggé tette –, könyvet is nagy ritkán vesz kezébe, s azt hiszi, ha valamit letölt a világhálóról, ugyanazt hallja, mintha a 

koncertteremben ülne, ugyanazt látja mintha filmszínház nézője vagy kiállítás látogatója lenne. Nem. S nem csak azért, mert 

az eredeti hang, fény más vagy, mert a színháznak illata van, hanem azért is, mert a hozzá hasonló érdeklődésű embertársai 

társaságától is megfosztja önmagát. 

Arra, hogy változik a világ, de vannak örök értékek, a művészetnek könnyű felhívnia a figyelmet, ha hagyják neki, hiszen a 

művészet egyszerre hagyomány és megújulás.  




