
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia 

  



 



 

 

I. A célok meghatározása 

Magyarország Alaptörvénye és a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. 

törvény (a továbbiakban: MMA tv.) alapján a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: 

MMA) 2017. évi költségvetést megalapozó céljai az alábbiakban kerülnek bemutatásra. 

Az MMA tevékenységével a kulturális értékek védelmét és gyarapítását, a művészeti és 

történeti hagyományok megőrzését, a magas színvonalú művészi alkotómunka közösségi 

feltételeinek megerősítését, az alkotómunka szabadságának védelmét, a magyar művészeti 

élet kimagasló teljesítményt nyújtó képviselőinek személyes megbecsülését kívánja tovább 

erősíteni. Ennek keretében a művészettel – különösen az irodalommal, a zenével, a képző- és 

az iparművészettel, a tervezőművészettel, valamint az építészettel, a fotó-, a film-, az előadó-, 

a népművészettel –, továbbá a művészet elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és 

nemzetközi bemutatásával, közkinccsé tételével és a magyar művészek képviseletével 

összefüggő országos közfeladatokat lát el. 

Az MMA tv. 4. § (3) bekezdése értelmében az MMA a közfeladatait éves programterv keretei 

között valósítja meg. 

A 2017. évi köztestületi programterv kialakításakor – az előző évekhez hasonlóan – fontos 

szempont volt, hogy egységes, a köztestület minden (mindösszesen kilenc) tagozata által 

elfogadott, a tagozatok szakmai programterveivel összhangban lévő, ugyanakkor a központi 

szervezésirányítás útján meg is valósítható köztestületi munkaterv készüljön. A szakmai-

művészeti közfeladat-ellátás megvalósítása során erősíteni szükséges a Pesti Vigadó és a 

Műcsarnok művészeti központi szerepét, amellett, hogy a köztestület természetesen továbbra 

is bevon külső helyszíneket és szakmai partnereket. 

A köztestületi programokat az egyes tagozatok szakmai-művészeti programelemei egészítik 

ki; így alkotva egységes MMA eseménynaptárt a 2017. évre. 

A 2017. évi tervekben egyszeri, jelentős feladatként szerepel az MMA és – a köztestület 

közfeladatai szervezését, e feladatok ellátásával összefüggő igazgatási és gazdálkodási, a 

köztestületi vagyon hasznosításával összefüggő feladatokat ellátó – MMA Titkársága 

végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója.  

Az MMA ingatlanvagyonának bővülésével mind a jogi és pénzügyi vonatkozású, mind a 

vagyongazdálkodással, létesítmény-üzemeltetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok 

mennyisége nő. 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények 4 441,5 - 4 441,5 116 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  6 131,0 - 6 131,0 - 

Központi kezelésű előirányzatok - -  - 



 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

1. cím: MMA Titkársága 

1. alcím: MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 

millió forintban 

 

1. cím, 1. alcím  

MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

 

Kiadás 

 

Bevétel 

 

Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi 

előirányzat* 

4 052,0 - 4 052,0 80 

Változások jogcímenként:     

Többlet: Akadémikusok 

életjáradékának emelése 

(208/2013. (VI. 17.) Korm. 

rendelet 15. §-a alapján) 

 

137,1 

 

- 

 

137,1 

 

 

Többlet: Fenntartási feladatok 

ellátásához létszám 

biztosítása 

   16 

2017. évi javasolt előirányzat 4 189,1  4 189,1 96 

*Tartalmazza a 2016-ban még önálló alcímen szerepelt 1/2 MMA köztestületi feladatok alcím kiadási és 

támogatási előirányzatait is. 

A 2017. évi költségvetés tervezetében – a 2016. évi költségvetéshez képest eltérően – az 

MMA köztestületi feladatok és az MMA Titkárság Igazgatása egy alcímen jelenik meg. 

Az MMA Titkársága 2012. január 1-jétől működő, az MMA tv. 28. §-a értelmében az MMA 

köztestületi feladatait szervező, az MMA költségvetési fejezete és a köztestület által irányított 

költségvetési szervekkel kapcsolatos, a köztestület közfeladata ellátásával összefüggő 

igazgatási, gazdálkodási, a köztestületi vagyon hasznosításával összefüggő pénzügyi, 

vagyonkezelési és ellenőrzési feladatokat ellátó költségvetési szerv, amelynek közfeladat-

szervezési, igazgatási, gazdálkodási feladatokat  ellátó alkalmazottai köztisztviselők. 

Az MMA Titkársága önálló jogi személy, amelyet az MMA főtitkára vezet. 

Az MMA Titkárságának része az MMA tv. 4. § (2) i) és j) pontja szerint kialakított könyvtár 

és dokumentációs központ. 

Az MMA Titkársága jelentősebb feladatai: az MMA köztestületének szakmai programjainak 

megvalósítása, a Pesti Vigadó, a Műcsarnok, valamint az MMA Művészetelméleti 

Módszertani Kutatóintézet üzemeltetési, létesítménygazdálkodási feladatainak ellátása vagy 

ebben való közreműködés, illetve szakmai programjaik összehangolása; továbbá az MMA 

Titkársága – köztestületi feladat megvalósítása érdekében − 2017-ben is folytatja művészeti 

tárgyú filmek gyártásának szakmai előkészítését.  

2017-ben – a 2016. évi költségvetéshez képest – az adminisztratív feladatok mennyiségének 

növekedése miatt az MMA Titkársága létszámának bővítése szükséges. 

Az MMA tv. meghatározza, hogy kik alkotják a köztestületet, és gyakorolják az MMA 

döntési jogait. 



 

 

Az MMA tagjai egyrészt a magyar művészeti élet kimagasló eredményeket elért képviselői, 

akik az MMA közgyűlésében szavazati joggal bírnak (a rendes és a levelező tagok, illetve a 

nem akadémikus tagokat képviselő közgyűlési képviselők), valamint azok a kimagasló hazai 

vagy nemzetközi jelentőségű személyek, akik a magyar művészet érdekében 

tevékenységükkel, szellemi, anyagi támogatásukkal, egyéb vállalt feladat ellátásának okán 

pártoló- vagy tiszteletbeli tagként segítik a köztestületi munkát. 

Az MMA mint köztestület feladata, hogy kezdeményező, illetve véleményező szerepet 

játsszon a művészeti életet befolyásoló folyamatokban és az azzal összefüggő kérdésekben. 

Az MMA közgyűlése mint a köztestület legfőbb döntéshozó szerve határozza meg a 

szervezeti működés kereteit, a szakmai, a művészeti célokat, a vagyongazdálkodás elveit. A 

közgyűlés évente legalább kettő alkalommal ülésezik. 

A köztestületen belül – a közfeladatok ellátásának támogatására – kilenc tagozat működik. A 

tagozatok javaslatai alapján a közgyűlésen kerülnek meghatározásra, elfogadásra a következő 

évi művészeti és szakmai programok.  

A társadalom kulturális igényeinek szolgálata feltételezi, hogy a köztestület folyamatos 

kapcsolatot tartson a művészeti életben döntésre hivatott vagy a művészeket tömörítő, 

képviselő más szervezetekkel. A köztestület véleményt alkot a művészeti életet érintő 

jogszabályok, kormányzati programok vagy intézkedések, döntések előkészítése során, illetve 

az Országgyűlés vagy a Kormány felkérésére, szükség esetén jogszabály előkészítését, 

kiadását kezdeményezi.  

A köztestület költségvetésében jelentős tételt képvisel az MMA tv. alapján adományozható 

Nemzet Művésze díjjal járó juttatás és az akadémiai tagoknak az MMA tv. és végrehajtási 

rendelete alapján folyósított életjáradék. 

A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített 

tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 

17.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az akadémikusok életjáradékának növelésére 2017. évben 

is sor kerül. 

A 2017. évi költségvetés tervezetében – a 2016. évi költségvetéshez képest – az életjáradék 

összegének emelése 137,1 millió forint növekményt jelent. 

 

3. cím: MMA Kutatóintézet 

millió forintban 

 

3. cím 

MMA Kutatóintézet 

 

Kiadás 

 

Bevétel 

 

Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 174,4 - 174,4 13 

Többlet: feladatokhoz igazodó 

személyi állomány feltöltése 

 

78,0 

 

- 

 

78,0 

 

7 

2017. évi javasolt előirányzat 252,4 - 252,4 20 

 

Az MMA közfeladat-ellátási kötelezettségeinek eleget téve – különös tekintettel az MMA tv. 

4. § (2) bekezdésének e) és h) pontjaiban foglaltakra – létrehozta az MMA Művészetelméleti 

és Módszertani Kutatóintézetet (a továbbiakban: Kutatóintézet), amely 2016-tól az MMA 

Kutatóintézet cím alá tartozik. 



 

 

A Kutatóintézetnek – a 2016 évi felújítást és átadást követően – a Budakeszi úton található 

Hild-villa ad helyet. A Kutatóintézet elhelyezése a Hild-villa átadásáig átmenetileg bérelt 

helyiségekben történik.  

A Kutatóintézet tevékenysége hiánypótló; az MMA stratégiai céljait is támogató kutatási 

feladatok ellátása, a magyar kortársművészet elméleti összefüggéseinek vizsgálata és azok 

nemzetközi összehasonlító elemzése folyamatosan teljesedhet ki a szervezet keretei között. 

A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2013. évi 

CLVII. törvény alapján a Kutatóintézet működési feltételeinek biztosítása érdekében a 

Budapest XII. kerület, Budakeszi út 38. szám alatti ingatlan, a Hild-villa az MMA tulajdonába 

került. A Hild-villa rekonstrukciós munkálatainak befejeződésével megteremtődnek az 

intézeti munka alapvető feltételei.  

A 2015. évben sor került a szervezeti keretek megteremtésére és a cél szerinti működés 

feltételrendszerének kialakítására. A 2016. évre a feladatellátást tekintve előirányzott jelentős 

bővülés – konferenciák megrendezése, önálló kiadványsorozat megjelentetése, jogviszonyban 

nem álló kutatók számára pályázatok kiírása stb. – folyományaként a 2017. évben a Hild-villa 

átvételével s a Kutatóintézet által ellátott feladatok volumenének exponenciális növekedésével 

számolva indokolt a kutatói létszám bővítése. 

A Kutatóintézet feladatai ellátásához, valamint a tervezett 20 főre történő létszámfejlesztéshez 

a fentiek alapján a 2017. évi költségvetés tervezetében 78 millió forint többlet került 

betervezésre. 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

 

A fejezeti kezelésű előirányzatokhoz az MMA tv. 4.§ (2) bekezdése alapján kíván forrásokat 

rendelni az MMA.  

 

4/1. Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása  

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 105,0 - 105,0 

2017. évi javasolt előirányzat 105,0 - 105,0 

 

Az MMA az országos művészeti társaságok és szövetségek tevékenységét működési és 

programtámogatás nyújtásával, az MMA tárgyévi céljaival összhangban támogatja. Az MMA 

elősegíti a művészeket összefogó magyarországi székhelyű civil szervezetek szakmai és 

közéleti tevékenységének fenntartását és fejlesztését. 

 

4/2. Magyar Művészetek Háza programok  

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 188,0 - 188,0 

2017. évi javasolt előirányzat 188,0 - 188,0 



 

 

Az MMA köztestületi-szervezeti létének alapját adó tagozatok javaslatai alapozzák meg az 

MMA éves programtervét, amelynek alapján a köztestület ellátja az MMA tv. 4. § (2) 

bekezdése szerinti feladatokat, azaz felolvasó üléseket, kiállításokat, zenei rendezvényeket, 

szakmai találkozókat, konferenciákat és vitákat stb. szervez; fórumot teremt a hazai művészeti 

élet számára. A fejezeti kezelésű előirányzat főként az MMA felügyelete alá tartozó 

művészeti intézményekben otthonra találó, a köztestületi programokon felüli tagozati, 

szakmai és kulturális feladatok fedezetéül szolgál. 

 

4/3. Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak  

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi előirányzat 15,0 - 15,0 

2016. évi javasolt előirányzat 15,0 - 15,0 

 

Az előirányzat az MMA tv. 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján biztosítja, hogy az MMA 

figyelemmel kísérhesse a művészeti élet kérdéseit és meghatározó szellemi folyamatait, 

illetve álláspontját, javaslatait a nyilvánosság elé tárhassa; az MMA tv. 4. § (2) bekezdés o) 

pontja szerint a köztestület feladata továbbá, hogy együttműködjön a határon túli magyar 

művészeti szervezetekkel, és külföldi, hasonló rendeltetésű intézményekkel. Az előirányzat az 

MMA által szervezett programok, konferenciák megvalósítása, a határon túli és nemzetközi 

programokon, konferenciákon történő részvétel fedezetére szolgál. 

 

4/6. Kutatási tevékenység támogatása  

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 55,0 - 55,0 

2017. évi javasolt előirányzat 55,0 - 55,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat célja művészeti és művészettörténeti célú kutatások 

támogatása.  

 

4/7. Pályázati alapok  

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 200,0 - 200,0 

2017. évi javasolt előirányzat 200,0 - 200,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat az MMA tv. 4. §-ában megfogalmazott közfeladatok ellátását 

biztosítja pályázatok kiírása útján. 

Az MMA a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek 

védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas 



 

 

színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, művészeti szakmai 

programok megvalósításához pályázat alapján nyújt támogatást államháztartáson belüli 

szervezetek, államháztartáson kívüli civil és egyéb, jogi személyiséggel rendelkező 

szervezetek, valamint természetes személyek részére.  

 

4/8. Pesti Vigadó művészeti programok  

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 13,0 - 13,0 

2017. évi javasolt előirányzat 13,0 - 13,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat a Pesti Vigadóban megrendezésre kerülő kiállításokhoz 

biztosít támogatást a művészeti hagyományok gondozása és széles körben történő 

megismertetése érdekében.  

 

4/11. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása  

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 610,0 - 610,0 

Változások jogcímenként:    

Többlet: gazdasági társaságok 

működési támogatására 

65,0 - 65,0 

2017. évi javasolt előirányzat 675,0 - 675,0 

 

Az előirányzat terhére az MMA a tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági társaságok 

működéséhez és szakmai feladatellátásához biztosít támogatást. A támogatást az MMA a 

gazdasági társaságok egyedi támogatási igényei alapján a közgyűlés által elfogadott szakmai 

programterv figyelembevételével nyújtja.  

A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. gondoskodik a Pesti Vigadó épületének üzemeltetéséről és 

hasznosításáról. Az MMA-hoz kerülése óta a Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft. működési 

és szakmai feladatellátásának támogatása szintén ezen az előirányzaton kerül megtervezésre. 

A gazdasági társaságok működésének támogatására a 2017. évi költségvetés tervezetében 65 

millió forint többlet került betervezésre. 

 

4/13. Nemzeti Szalon programjai  

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 80,0 - 80,0 

2017. évi javasolt előirányzat 80,0 - 80,0 

 



 

 

Az MMA 2015-ben létrehozta a különféle művészeti ágak Nemzeti Szalonját, a különböző 

magyar kortárs művészeti területek keresztmetszetét bemutató reprezentatív kiállítás 

sorozatot, amellyel legfőbb célja, hogy az aktuális, még csak alig publikált, friss művészeti 

alkotások, tevékenységek számára teremtsen nemzeti nyilvánosságot. A Nemzeti Szalon 

évente kerül megrendezésre; 2017-ben az ipar- és tervezőművészeti szalonnak ad helyet a 

Műcsarnok épülete. 

 

4/14. MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója  

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 1 000,0 - 1 000,0  

Változások jogcímenként:    

Többlet: MMA végleges elhelyezésére 

szolgáló irodaház rekonstrukciója 

3 800,0 - 3 800,0 

2017. évi javasolt előirányzat 4 800,0 - 4 800,0 

 

Az MMA az 1653/2014. (XI. 17.) Korm. határozat alapján 2014. november 17-én 

megvásárolta a Budapest VI. kerület, Andrássy út 101., valamint Bajza utca 31. sz. alatt 

található épületegyüttest, amelynek felújítása a 2016. évben megkezdődik, a felújítás 

befejezése 2017. év végén várható. 

A rekonstrukcióhoz kapcsolódóan a 2017. évi költségvetés tervezetében 3.800,0 millió forint 

többlet került betervezésre. 

 

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 

fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

A Magyar Művészeti Akadémia fejezete 2017-ben a későbbi évek előirányzatait terhelő 

programok, beruházások, fejlesztések támogatását nem tervezi. 

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  

Uniós források igénybevételét a fejezet 2017. évi költségvetése nem tartalmazza, azonban a 

köztestületi ingatlanok energetikai felújításához kapcsolódóan uniós források bevonási 

lehetőségeinek felmérése befejeződött, a Részletes Megvalósíthatósági tanulmányterv uniós 

pályázat céljára rendelkezésre áll. 

 III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés 

indokolása 

 

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől 4,08 milliárd 

forinttal tér el, melynek főbb okai a következők: 

− A Magyar Művészeti Akadémia végleges elhelyezésére szolgáló irodaház 

rekonstrukciója miatti növekmény 3,8 milliárd forint. 

− A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban 

részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 

208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az akadémikusok életjáradékának 

növelésére 2017. évben is sor kerül. A 2017. évi költségvetés tervezetében – a 2016. évi 




