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David Hill:

Quand il est mort le poete

Meghalt a költô.

Minden barátja sírt, hogy sírba dôlt ô.

„Ó gyász! Ó borzalom!

A pénzemet most vissza hogy kapom?!”

NÁDASDY ÁDÁM FORDÍTÁSA
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A Summa Artium Kht. második éve remény-
teljes idôszak volt: eldôlt, hogy kicsiny mérete
ellenére meg tud kapaszkodni a jelentôs magyar
non-profit szervezetek között. Persze ennyi idô
kevés arra, hogy egy szervezet igazi változást
idézzen elô a társadalomban. A Summa Artium,
mint business szervezet, az üzleti világ, a tehe-
tôs magánemberek gondolkodásában igyekszik
változást (sôt: áttörést) elérni. Ehhez a kulturális
jótékonykodás ügyét az Angliából importált
modell mintájára egy új pályára, az önérdek
pályájára kell terelni.

A Summa Artium azt szeretné bizonyítani, hogy
a kultúrára adott támogatás valami plusz örö-
möt, értelmet ad a „mindennapi” életben kie-
melkedôen sikeres polgároknak. A tapasztalat
azt mutatja, hogy a klasszikus jótékonyság moz-
gatórugója a felelôsségérzet, az általános jó
érzés, a dicsôség. De a kiemelt célokra adott
adományok kiválasztásában mindig számíthat-
nak a Summa Artium segítségére.

A Summa Artiumnak eddig már sok minden
sikerült: sikeres lett „Jelentés” címû kiadványa,
amelynek második kiadását tartja kezében az
olvasó. Sikeresen mûködik elektronikus adat-
bázisa, a Summárium (amely idén február óta
már teljesen ingyenes, mind a kulturális, mind
a business szervezetek részére), sikeres a
Summa Artium Hírlevél, amely jelenleg kb. öt-
száz céghez juttatja el a kulturális sponzoráció
és mecenatúra belföldi és külföldi híreit,
valamint pártoló tagi programja, a heti Vademe-
cum kulturális ajánló.

Két dolog, valljuk be, eddig nem sikerült. Nem
jött létre egyetlen vidéki szponzorációs klub
sem, és nem sikerült elég választ begyûjteni a
kulturális szervezeteknek küldött elektronikus
kutatás keretében — azaz nem tudjuk, hogy a
kultúra magántámogatása mekkora összegre
rúghat jelenleg Magyarországon.

A Summa új, nagyszabású akciója a Summa
Plusz nevû program, amelyben olyan kis- és
középvállalkozók támogatásához kíván csat-
lakozni, akik elôször kívánnak kortárs kultúrát
támogatni. Meghirdette a Fundus nevû pro-
gramot, amelyen keresztül cégek vagy magán-
személyek kipróbálhatják hosszabb távú kultu-
rával kapcsolatos támogatási ötleteiket anélkül,
hogy bármilyen állandó szervezetet (alapítványt)
kellene létrehozniuk. A Kôleves program olyan
projekteket fog támogatni, amelyek középtá-
von nyereségesek lehetnek, amelyhez kamat-
mentes kölcsön szükséges, 1-2 évre.

De a legfontosabb új terv talán a Mecénás Nap
nevû esemény, sôt mozgalom, amelyet évrôl
évre mindig december 12-én, Esterházy
Miklós herceg, a nagy mecénás születésnapján
kívánunk megrendezni. Ezt a napot már most
írják be 2006-os naptárukba…

9köszöntô  /
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Szauer Péter, a Summa Artium elnöke
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Az alcímben feltett kérdés két szinten értelmez-
hetô. Egyrészt általánosan, amikor arra keressük
a választ, hogy mit adnak a fesztiválok a magyar
társadalomnak, másrészt konkrétan, milyen (köz-
vetlen vagy közvetett) hasznot hoznak a támogatott
fesztiválok a szponzoráló vállalatoknak, cégeknek.

Mindkét kérdés - de különösen az elsô -
megválaszolásához olyan nagy mennyiségû és
sokoldalú kutatásra, adatbázisra lenne szükség,
mely jelenleg nem létezik. Nincs jelenleg sem
Magyarországon, sem a nemzetközi színtéren,
egységesen elfogadott és alkalmazott kutatási
módszertan, mely biztosítaná a szisztematikus
adatgyûjtést. A legelsô probléma, amibe bele-
ütközik a kutató, maga a fesztivál definíciója:
mit tekintünk fesztiválnak? Fogadjuk-e el, hogy
minden fesztivál az, amit a szervezôk akként
definiálnak, vagy próbáljunk meg magunk meg-
adni egy kielégítô meghatározást? És ha ez
utóbbi mellett döntünk, akkor kinek a szem-
pontját tartsuk szem elôtt: a fesztiválokra pénzt
osztó állam, az önkormányzatok, a különbözô
magyar vagy nemzetközi pályáztatók, a szpon-
zorok szempontjait, netán a mûvészeti minôség
szempontjait, vagy esetleg a közönség igényé-
nek oldaláról közelítsünk? Fesztivál-e egy egy
napos, esetleg csak koncepció nélkül, lazán
egymás mellé szervezett programok sorozata,
vagy csak a több napon át tartó, valamilyen egy-

séges koncepció, tematika alapján szervezôdô
rendezvények sora tekinthetô annak?

További problémát jelent a fesztiválok sok-
féle mûfaja, mi sorolható például a mûvészeti
fesztiválok közé? Az-e, ahol a programok
mondjuk 60%-át mûvészeti és a többit inkább
a könnyedebb szórakozás, a gasztronómiai élve-
zetek, a különféle közösségi programok teszik
ki, vagy ahol ez az arány 80-20%, vagy csak azok,
ahol a programok mindegyike mûvészeti? Mit
sorolunk a mûvészetek alá, a magas vagy a popu-
láris mûvészet mely ágait, produktumait? És a
szinte megválaszolhatatlan örök kérdés, mi a
mûvészet, és hogy mérjük a minôségét? 

A kérdések sora folytatható a közönség, a be-
fogadói oldalra vonatkozóan is. Kik járnak fesz-
tiválokra, milyen rétegeket érdekel, kiket érnek
el, kiknek nyújt élvezetet, szórakozást egy-egy
fesztivál, milyen programok iránt nagyobb, és
melyek iránt kisebb a kereslet?

A következôkben két olyan kutatás eredmé-
nyeibôl szemezgetünk, melyek az elsô kísérle-
tek arra, hogy átfogó képet adjanak a „feszti-
vál-iparról”, annak egyrészt kínálati oldaláról,
milyen fesztiválok születnek, másrészt keres-
leti oldaláról, arról, hogy milyen és mekkora
közönséget érnek el. Az egyik kutatás, vagy
inkább kutatás sorozat, melynek része volt a
fesztiválok feltérképezése és egyfajta minôsítése,

Fesztiválok a célkeresztben
— Miért érdemes mûvészeti fesztiválokat szponzorálni? A hazai mûvészeti fesz-
tiválok minôségérôl, közönségérôl és marketing értékérôl, valamint a gyakorló
szponzorok véleményérôl —

Hunyadi Zsuzsa

12 / fesztiválok a célkeresztben

j _ _ _ q p / / g



13fesztiválok a célkeresztben /

a Nemzeti Kulturális Alapprogram megrende-
lésére készült 2004-ben.1 E vizsgálat része volt
több mint 200 fesztivál szervezôinek megkér-
dezése, egyebek mellett fesztiváljaik közönsé-
gére, programjaira, költségvetésére, bevételeikre
vonatkozó adatok összegyûjtése. A másikat a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ren-
delte meg, célja a lakosság kulturálódási-mû-
velôdési, közte a fesztiválok látogatására vonat-
kozó szokásainak megismerése2 volt. E vizsgálat
adatfelvétele másfél éve, 2003 év végén történt,
az adatok a 2003-as év kulturális „fogyasztását”
tárják fel.

Egyik kutatás célja sem kifejezetten a szpon-
zorációs tevékenységre illetve annak hatásaira
irányult, de tartalmaznak erre vonatkozóan,
illetve a szponzorok számára is hasznos infor-
mációkat. A szponzorok számára természete-
sen közvetlenül azon adatok a leghasznosabbak,
melyek az általuk támogatott fesztiválokra
vonatkoznak, melyek beszerzését, a kutatások
elvégzését, a szponzorok egy része meg is
követeli, ám, mint látni fogjuk, az korántsem
mondható, hogy ez általános gyakorlat lenne. 

A tanulmány elsô részében a fesztiválokról,
azok közönségérôl, mûfaji változatosságáról
adunk általános információkat, majd bemu-
tatjuk a szponzorok hozzájárulásának mértékét
a fesztiválok létrejöttéhez, végül néhány
szponzorral készített interjú alapján szpon-
zorálási gyakorlatukat illetve tapasztalataikat
ismertetjük. 

A vizsgálatok során a fesztivál definícióját
egész tágan értelmeztük, annak tekintettünk
mindent, amit maguk a szervezôk fesztiválnak
titulálnak. Törekedtünk azonban arra, hogy
különbözô típusokba soroljuk a fesztiválokat,
és mûfaji hovatartozásuk (pl. összmûvészeti,
színházi, zenei, gasztronómiai, népmûvészeti,
stb.) szerint is elemezzük ôket.  

A fesztiválok születése
A néhány napra, hétre összpontosuló kulturális
akciók az emberiség egész történetét végigkí-
sérik. A mai értelemben vett elsô fesztiválok a
mûvészet ünnepei voltak, a kulturális és a tár-
sadalmi elit kivételes, emelkedett találkozási
alkalmai. Hosszú ideig csak a nemzetközi lép-
tékû, nagyszabású mûvészeti rendezvények és
versenyek (mint pl. filmfesztiválok) viselték ezt
a nevet. Eleinte egy-egy mûfajra terjedtek ki: a
XIX. század végén indult velencei biennálé a
képzômûvészetre, Salzburg a komolyzenére,
Bayreuth az operára. A Szegedi Szabadtéri Já-
tékok az Európai úttörôk közé tartozik. „A fesz-
tiválok valami különlegességet jelentettek.
Valamilyen zarándoklatként éltük meg azokat,
ahol a kultúrák keveredtek, és amelyek egzoti-
kumot sugároztak, hiszen kevés volt belôlük, és
olyasmit kínáltak, amihez egyébként nem lehe-
tett hozzáférni.” Jelen volt bennük a komorság
és emelkedettség (pl. passiójátékok), akárcsak a
mai kor fesztiváljaiban; ennél azonban tagad-
hatatlanul többet örököltek korunk nagyren-
dezvényei a régi korok tél- és böjtbúcsúztató
vígasságaiból. Már a múlt század derekán
kezdôdött el a fogalom fölhígulása. Elôtérbe
került az idegenforgalom aspektusa. Ez olykor
koncepciózusan illeszkedett a mûvészi célokhoz
(Prágai Tavasz, Budapesti Tavaszi Fesztivál),
máskor szimplán fesztivál néven kezdték illet-
ni az idegenforgalmi szezonban hozzáférhetô
elegyes kulturális kínálatot. Az emberek
személyes mozgásának könnyebbé válásával és
a globalizáció kiteljesedésével összhangban az
elmúlt egy-másfél évtized azután a fesztiválok
– az ilyen néven illetett, illetve az ilyen jellegû
rendezvények – számának robbanásszerû növe-
kedéséhez vezetett. Egyúttal tovább szélese-
dett a fogalom tartománya. A statisztikai be-

1. A kutatást Inkei Péterrel és Szabó János Zoltánnal közösen készítettük.
2. A kutatás eredményeit a „Találkozások a kultúrával” címû, összesen hét füzetet számláló sorozatban, a Magyar Mûvelôdési Intézet

jelentette meg. A kutatást az MTA Szociológiai Intézetében Vitányi Iván és Hidy Péter vezette. A tanulmányokat Dudás katalin,
Gyenes Edina és Hunyadi Zsuzsa készítette.
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sorolás a kongresszusok és a kereskedelmi vásá-
rok mellett tartja számon a fesztiválokat, és a
nevet viselik (bitorolják?) a legprofánabb hap-
peningek és legkisszerûbb búcsúk is. Mára oly-
annyira „demokratizálódott” a fesztivál fogalma,
hogy a Financial Times már idézett kritikusai
nyomán okkal rokoníthatjuk a szupermarket és
a plaza világával. Vajon azt jelenti-e ez, hogy a
fesztiválok elvesztették a jelentôségüket a kul-
turális haladás szolgálatában? Egyáltalán nem.
Abszolút értelemben ma is akkora szerepet töl-
tenek be a mûvészi útkeresésben mint azelôtt,
ha nem nagyobbat. Andrew Clark szellemes
megfogalmazása szerint a fesztiválok egyenesen
a 21. század kulturális viagrájának tekint-
hetôk. A fesztivál a kulturális elit ünnepébôl a
nagyközönség életminôség-javító intézményévé
vált, hasonló pályát leírva, mint ami például
korábban a fôúri parkokkal és mûgyûjtemé-
nyekkel, utóbb az egyetemekkel történt: hajdan
a kevesek kiváltsága, ma a tömegek természe-
tes látni- és megélnivalója. 

Az utóbbi évtizedben Magyarországon is a
változatos kulturális kínálat biztosításának ter-
mészetes terepe lett a fesztivál. Nálunk is sok
vitát provokál e mûfaj, nemcsak, mint említet-
tük, a definíciója tisztázatlan, de sok esetben
létjogosultsága is megkérdôjelezôdik. Nálunk
is felmerül a magas kultúra szolgálata és a tö-
megigények kielégítése közötti kényes egyen-
súlyozás kérdése, nálunk is belekeveredik a
fesztiválok megítélésébe a gazdasági hasznosság
szempontja, nálunk is kiemelt fontosságú a
külföldi vendégek idecsalogatása, miközben az
is egyre inkább nyilvánvalóvá és elfogadottá
válik, hogy a fesztiválok a helyi közösségek
erôsítéséhez is hozzájárulhatnak.

A fesztiválok vonzereje;
tizenhárom ok

A fesztiválok sokszínûségét, sokféleségét a fesz-
tiválok iránti igények sokfélesége alakította ki.

Mit adnak a fesztiválok? Mi vonzza a fesztivá-
lok közönségét? Hogyan summázható a fesz-
tiválok növekvô népszerûsége és vonzereje? A
következôkben evvel kapcsolatban gyûjtöttünk
össze néhány lehetséges választ.

1. A fesztiváloknak sokféleségük ellenére van
közös jellemzôjük, és talán éppen e közös jel-
lemzôvel magyarázható népszerûségük és gyors
terjedésük. Minden fesztiválban közös az, hogy
nem pusztán a programsorozatok összessége.
Az eseménysorozatokon, a konkrét progra-
mokon kívül, közösségi élményt is ad. Olyan
élményt, amit pl. a másoktól elszigetelt otthoni,
négy fal közötti kultúrálódás nem tud megad-
ni. A különbözô fesztiválok látogatói tudják,
hogy a közönség többi tagjával a hasonló ér-
tékrend vagy a hasonló ízlés, esetleg a hasonló
életstílus alapján közösséget vállalhatnak. 

2. A fesztivál egyenlôsít. Éppen a közös élet-
érzés, a puszta „ottlét” a fesztivál idejére meg-
szünteti a fesztiválon kívüli valós életben
különben fennálló társadalmi különbségeket. 

3. A fesztiválok egy helyre összegyûjtik az
ágazat – legyen az mûvészeti, vagy más tevé-
kenységet végzô - valamilyen szempontból
„legjeit”; a legjobb, a legérdekesebb, a legújabb,
a legeredetibb stb. alkotásokat, termékeket, mû-
sorokat. Aki mindezt láthatja, amellett, hogy
tájékozott, jól értesült lesz, megkapja a kiváltsá-
gosság érzését is.

4. A fesztiválok során más emberek, kul-
túrák, mûvészeti ágak megismerése lehetséges,
ami csökkenti az ismeretlennel szembeni gya-
nakvást, tágítja a látókört, erôsíti a toleranciát.

5. A helyi fesztiváloknak több módon is lehet
kedvezô hatásuk a helyi közösségre. Amellett,
hogy serkentik a kulturális életet, növelik az
identitást, különösen, ha a helybéliek is bevo-
nódnak a fesztivál létrehozásába, ha nemcsak
szimpla fogyasztókként élvezik azt. 

6. A helyi fesztiválok a globalizáció egyen-
lôsítô hatása ellen a lokalitás értékeinek bemu-
tatásával, a lokalitás egyediségével küzdhetnek.

7. A fesztiválokkal az amúgy „kultúrára lusta”

14 / fesztiválok a célkeresztben
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emberek is sok élményhez juthatnak. Különösen
a képzetlenebb rétegek esetében lehet fontos,
hogy a fesztiválok „buli” hangulata ôket is be-
szippantja, s ott olyan tudást és élményeket sze-
rezhetnek, melyhez egyébként nem vagy csak
ritkán jutnak hozzá. Ez különösen a fiataloknál
lehet fontos, sokan elôször itt kóstolnak bele a
kultúrába, és válhatnak a késôbbiek során gya-
koribb fogyasztóivá.

8. A fesztiválok kavalkádja sokszor keveri a
komolyabb és a könnyedebb, az értékesebb és
a kevésbé értékes mûfajokat, amivel a könnyebb
mûfajok a fajsúlyosabb kultúra „szállásadóivá”
válhatnak, szendvicsként a könnyû mûfajba cso-
magolva más mûfajok is eladhatók. A fesztivá-
loknak tehát nevelô, ízlésformáló hatása is lehet.

9. A fesztiválok különleges eseménnyé teszik a
hétköznapi élet egyes területeit pl. az evést vagy
az ivást. Nem (csak) a mindennapok élvezeteit
kínálják, hanem borkultúrát és gasztronómiai
kultúrát terjesztenek. Evvel együtt felértékelik
az ezen tudással rendelkezô „egyszerû” embert.
Legitimmé, sôt követendô példává teszik a min-
dennapi élet élvezését.

10. A fesztiválok megszervezéséhez és mû-
ködtetéséhez általában többféle szervezet, több-
féle intézményi szereplô együttmûködése szük-
séges. Ez erôsíti a csapatmunkára való készséget,
gyengíti az egymással való versengés szüksé-
gességének érzését. 

11. A fesztiválok egyik fajtája az amatôr mû-
vészeti fesztivál. Az ezeken résztvevôk kiélhetik
kreativitásukat, módjuk nyílik az önkifejezésre,
az önmegvalósításra, s ezen képességük széle-
sebb közönség elôtt is igazolást nyerhet.
Növeli a résztvevôk önbecsülését, erôt adhat a
tevékenység folytatásához.

12. A mûvészeti fesztiválokon az elôadók
számára, különösen, ha nemzetközi fesztiválról
van szó, a más mûvészekkel, produkciókkal való
találkozás megtermékenyítô, a fejlôdésüket, to-
vábblépésüket elôsegítô, inspiráló erôvel hathat.

13. A fesztiválok lehetôvé teszik a környezet
fejlôdését, szerencsés esetben a gazdaság fellen-

dülését is. A környezet megszépül, lerobbant
épületek nyernek új funkciót, olykor egész utcák
revitalizálása indul meg. Az ott élô lakosság
munkaalkalmat kap, kikerülhet a munkanél-
küliség depressziójából. Dragan Klaić szavaival:
„Az elôadómûvészetek máig többnyire a XVII-
XVIII. században kialakult keretek között:
színházi és hangversenytermekben jelennek
meg. Az elmúlt évtizedekben a fesztiválok
révén került sor további mûvészeti terek
újrafogalmazására, meghódítására és fölavatá-
sára. A fesztiválok templomok, kastélyok,
erôdök és más mûemlékek százait fedezték föl
és sajátították újra ki, hogy átitassák hagyo-
mányos és kortárs mûvészettel, visszaemelve
ôket a kollektív emlékezetbe; és ezt tették a
város peremével is, a szegénység és posztin-
dusztriális üledék számos lepusztult harci
zónájával.” A rendezô településekrôl a sikeres
fesztiválok eredményeként kialakuló jó imázs-
nak lehetnek további járulékos hatásai, oda-
vonzhatnak újabb befektetôket, rendezvénye-
ket, szolgáltatókat, a tudomány, a gazdaság, az
oktatás, a kultúra újabb szereplôit.

Összefoglalóul elmondható, hogy a feszti-
válok a közvetlen kulturális élmény és/vagy a
szórakozás mellett, nemcsak a közönség, de a
résztvevôk, a szereplôk, a szervezôk, és - sikeres
rendezvények esetén - a tágabb környezet szá-
mára is sokrétû társadalmi-gazdasági haszon-
nal szolgálnak.

A fesztiválok
közönségének nagysága

A 14-70 éves lakosság kulturálódási szokásait
elemezve az derült ki, hogy a fesztiválok és a
helyi rendezvények már önmagában attól
fontos eseményei a kulturális életünknek, hogy
összességében ezek vonzzák a legnagyobb
közönséget. Többen járnak fesztiválokra, mint
színházba, moziba, múzeumokba vagy akár mû-
velôdési házakba. A lakosság mintegy 60%-a,
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azaz kb. 4,5 millió 14-70 éves állampolgár
vett részt 2003-ban valamilyen kisebb-na-
gyobb rendezvényen vagy fesztiválon.
• A sokféle mûvészeti és nem mûvészeti, or-

szágos szintû vagy helyi fesztiválok közül a
helyi fesztiválok, rendezvények (városnapok,
falunapok, búcsú, különféle fôzô versenyek,
stb.) a leglátogatottabbak: a 14-70 évesek
közel fele (47%) legalább egyszer részt
vett a vizsgált, 2003-as év során valamilyen
helyi rendezvényen. 

• A civil szervezetek szintén többségében helyi
szervezôdésû rendezvényeinek valamelyike a
vizsgált népesség 13%-át, mintegy 1 millió
embert vonzott. Hasonló arányú (10%, 7-800
ezer ember) a különbözô rádió- és tévécsa-
tornák „road-show”–inak vonzásköre is.

• A mûvészeti produkciókat felvonultató
színház, film, tánc, kórus, könnyûzene és össz-
mûvészeti fesztiválok a lakosság hozzáve-
tôlegesen 20%-át, mintegy 1,5 millió
embert értek el. Ebbôl a könnyûzenei fesz-
tiválok közönsége összességében 8%, 600-650
ezer ember. (A Pepsi/Diák Sziget önmagában
a lakosság kb. 4%-át, mintegy 250-300 ezer
embert mozgatott meg, a többi könnyûzenei
fesztivál együttesen (EFOTT, Volt stb.) pedig
kb. 5%-ot, 400 ezer embert.) A különbözô
színházi- és táncfesztiválokat is a lakosság kb.
4-4%-a, (300-350 ezer fô „mûfajonként”) láto-
gatta. A kórus fesztiválokra kb. 3%, 250-300
ezer ember látogatott el.
Az idei, a 2005-ös évad elôzetes közönség-

adatai alapján valószínûsíthetô, hogy e számok
és arányok még tovább nôttek, a fesztiválokat
egyre többen látogatják.

A szervezôk "bevallása" szerint, az NKA
számára megvizsgált több mint 200 fesztivál:
- 60%-a tízezer fônél kisebb hatókörû, ezen

belül 23% csak maximum egy-két ezer fô
közönséget vonzott,

- egynegyede közepes méretû, 10-50 ezer
fôs közönséggel, és 

- egytizedük tekinthetô - legalábbis hazai vi-

szonylatban - nagy fesztiválnak, ezek leg-
alább 50 ezres közönséget tudhatnak
magukénak.
A nagy közönséget vonzó fesztiválok a

gasztronómiai és egyéb szórakozást nyújtó
rendezvények körében találhatóak a legna-
gyobb (28%) arányban, de az összmûvészeti
és a könyv- valamint filmfesztiválok között
is gyakrabban (12-13%) fordulnak elô, mint
más típusú fesztiválok esetében. 

A közepes méretû (20-50 ezer fôs) feszti-
válok legnagyobb arányban az összmûvészeti,
a könnyûzenei és a népmûvészeti fesztiválok
körébôl kerülnek ki, ezeknek a fesztiváloknak
35-45%-a tartozik a közepes kategóriába.

A kis létszámú, a 10 ezer fônél kevesebbet
mozgósító fesztiválok pedig a színházi, a
(komoly)zenei és az amatôr mûvészeti fesz-
tiválokra, vetélkedôkre a leginkább jellemzôk:
70-80%-uk ide sorolható. 

A gazdagabb, konszolidáltabb országok-
ban magasabbak a részvételi számok; más
szóval, még távol vagyunk a telítettségtôl.
Bár a nemzetközi összehasonlításoknak korlá-
tot szab az a tény, hogy a fesztivál fogalmának
a nemzetközi értelmezése, „szabványosítása” még
várat magára, a külföldi számok tükrében való-
színûsíthetjük, hogy a hazai fesztiválok szere-
pe a kultúra, a gazdaság és a helyi társadal-
mak életében tovább nô, néhány metszetben
akár a jelenlegi többszörösére. Németországban
a lazán definiált Volksfesteken a lakosság mintegy
dupláját kitevô látogatást tartanak számon (azaz
egy németre évi két „búcsújárás” esik). Hason-
lóan magas a fesztiválok látogatottsága Írország-
ban, ahol a lélekszámnak több mint másfélszere-
sét, 7,1 millió résztvevôt regisztráltak 2002-ben.

A fesztiválok
közönségének jellemzôi

A fesztiválokat általában a fiatalabb korcso-
portok jóval nagyobb arányban látogatják,
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mint az idôsebbek. A helyi- és civil kezdemé-
nyezésû rendezvényekre a fiatalok 60-65%-a,
az öregeknek nem egészen 30%-a jár. A média
road-show-kra a 40 év alattiak kb. 15%-a
megy el, a 40-60 évesek 7%-a, a 60 év felet-
tieknek mindössze 2%-a. Hasonló arányokat
kapunk a különbözô mûvészeti fesztiválok
látogatási hajlandóságát vizsgálva is: a fiatalabb
korosztályok 10-16%-a, az idôsebbek 4-8%-a
látogatja ezeket. Érthetô módon a korosztá-
lyok közti legnagyobb különbség a könnyû-
zenei fesztiválok látogatásában mutatkozik, a
30 év alattiak 15%-a, a 60 év felettiek 1%-a
fordult meg a vizsgált év során ilyen rendez-
vényen. Az összmûvészeti fesztiválok látoga-
tása viszonylag kiegyenlített a különbözô kor-
csoportokban: a 20-40 évesek körében a leg-
nagyobb arányú (8%), de a 14-18 éveseknek,
illetve a 40-60 éveseknek is 6%-a ellátogatott
valamelyik nagyobb összmûvészeti fesztiválra.
A 60 év felettieknek csak 2%-áról mondható el
ugyanez.

A helyi fesztiválokra és a civil rendezvé-
nyekre, mint alapvetôen vidéki rendezvénytí-
pusokra, fôleg a helyi lakosság jár (52-53%).
A megyeszékhelyeken élôk járnak a legnagy-
obb arányban (22%) a média eseményekre,
valamint az egy-egy mûvészeti ágat reprezen-
táló fesztiválokra (17%). A budapesti közönség
a könnyûzenei (17%) és az összmûvészeti fesz-
tiválokra (17%) jár a többi településtípuson
élôkhöz képest jóval nagyobb arányban.

Az összmûvészeti fesztiválokat kivéve min-
den más fesztiváltípus iránt a még középisko-
lában, illetve felsôfokú tanintézetben tanu-
lóknak a legnagyobb az affinitása, ôk az
átlagosnál jobban érdeklôdnek ezen események
iránt. Az összmûvészeti és a mûvészeti fesz-
tiválokra a felsôfokú végzettségûek járnak
a többi csoportnál nagyobb arányban. Az
iskolázatlanok – bár a többi fesztiválhoz képest
nagyobb arányban mennek el a helyi rendez-
vényekre – de még ezeket is a képzettebb cso-
portoknál kisebb arányban látogatják

A legjobb jövedelmi helyzetûek járnak leg-
nagyobb arányban minden fajta fesztiválra,
s a legszegényebbek a legkisebb arányban. Ez
alól még a helyi fesztiválok sem kivételek.

A helyi fesztiválok látogatói a leginkább
„átlagosak”, ez a közönség hasonlít összetéte-
lében a legjobban az összlakosság egészére. Ez
egyben azt is jelenti, hogy mind a látogatók
számát, mind a látogatók sokféleségét tekintve,
a helyi fesztiválok szólnak a legtöbb társadalmi
réteghez. E rendezvények vonzzák legnagyobb
arányban a hátrányos helyzetû rétegeket, ezek
tudják elérni a legtöbb alacsony végzettségû, a
legtöbb rossz jövedelmi helyzetû, a legtöbb
falusi, és a legtöbb idôs embert is. 

A legelitebb közönsége az összmûvészeti
és az egy-egy mûvészeti ágat képviselô fesz-
tiváloknak van. Köztük találjuk a legtöbb kép-
zett, a legtöbb jómódú és a legtöbb nagyvárosi,
de különösképpen budapesti lakost. A mûvészeti
fesztiválok közönségének elit volta abban is
tükrözôdik, hogy ôk járnak más kulturális ese-
ményre, színházba, hangversenyre, kiállításra is
a leggyakrabban (a helyi fesztiválok közönsége
pedig a legritkábban). A budapestiek jelenléte
még a vidéki mûvészeti fesztiválokon is
felülreprezentált.

A szponzorok az elérendô célcsoportnak
megfelelôen választhatják ki, hogy milyen fajta
fesztivált érdemes támogatniuk: a különbözô
fesztiválok között pusztán közönségük össze-
tétele, társadalmi státusza alapján, a programjaik
színvonalának, összetételének értékelése nélkül
is hierarchikus sorrend állítható fel: a helyi
fesztiválokon érhetô el a legátlagosabb kö-
zönség, az összmûvészeti fesztiválokon a
legmagasabb státuszú, a legelitebb közön-
ség. A köztes sorrend pedig a magas társadalmi
státuszúak emelkedô aránya alapján: civil rendez-
vények, média rendezvények, könnyûzenei
rendezvények, mûvészeti fesztiválok. (1. tábla)
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A fesztiválok, rendezvények típusa

könnyû- összmû- a 14-70 
helyi civil média zenei mûvészeti vészeti éves

lakosság

(N=1456) (N=432) (N=324) (N=311) (N=330) (N=269) (N=3400)

% % % % % % %

nem
férfi 50 49 52 54 43 45 49
nô 50 51 48 46 57 55 51

életkor
14-18 éves 13 12 16 17 16 10 10
19-29 éves 26 27 34 44 28 27 22
30-39 éves 19 21 23 17 19 23 17
40-59 éves 34 34 24 20 32 36 38
60-70 éves 8 6 2 1 5 4 13
átlag életkor (év) 36,3 35,9 31,6 29,2 34,3 36,2 39,9

iskolai végzettség
8 általános v.alatta 22 12 9 9 5 5 28
szakmunkás 26 21 24 20 14 14 23
érettségi 24 27 28 29 32 34 24
felsôfokú 12 22 14 13 25 30 1
tanuló 17 18 25 30 24 16 1

lakóhely településnagysága
2000 fô alatti község 19 21 12 14 14 8 18
2-5 ezer fôs község 16 12 8 9 10 7 14
5-20 ezer fôs község 5 3 3 1 3 3
10 ezer fô alatti város 9 5 8 4 5 5
10-100 ezer fôs város 22 22 18 19 19 14 21
megyeszékhely 19 22 38 15 31 16 18
Budapest 9 15 14 38 19 48 18

a háztartás havi jövedelme
60 ezer ft alatt 18 12 8 15 11 9 21
60-89 ezer ft 24 18 18 14 13 11 25
90-149 ezer ft 33 35 34 32 34 31 3
150-200 ezer ft 13 18 20 18 18 20 11
200 ezer ft felett 12 17 20 21 24 29 1
összesen 100 100 100 100 100 100 100

1. tábla: A különbözô típusú fesztiválok, rendezvények közönségének összetétele
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A fesztivál piac nagysága

Mivel nem ismerjük a fesztiválok teljes körét5,
számát, mûfaját ezért a lekérdezett minta sem
tekinthetô reprezentatívnak. A 2003-as év KSH
adatai szerint a közmûvelôdési intézmények
kb. 2700 falunapot, népünnepélyt, búcsút szer-
veztek fesztivál keretében. Anélkül, hogy pon-
tosan definiálnánk mit jelent a fesztivál, de azért
annyi megszorítást téve, hogy az egy napos bú-
csúkat, falunapokat, népünnepélyeket nem te-
kintjük annak, úgy gondoljuk, hogy 2004-ben
hozzávetôlegesen 4-600 körüli lehetett a leg-
alább kétnapos fesztiválok száma. E szám érzé-
sünk szerint az idei évben tovább nôtt.

Mikor és hol zajlanak
a fesztiválok?

A rendezvények túlnyomó többsége (90-
95%-a) évente és egyazon idôszakban kerül
megrendezésre. Az idôtartamuk változatos
képet mutat. A két leggyakoribb típus a há-
romnapos illetve a 6-14 napos rendezvény-
sorozat. A vizsgált, mintegy 200 fesztivál hozzá-
vetôlegesen 2700 mûsoros napot szervezett a
2004-es év során, ami azt jelenti, hogy az év
egy átlagos napján minimum6 hét fesztiválon
zajlottak programok.

A fesztiválok háromnegyedét egyetlen
településen rendezik, ezek túlnyomó része az
illetô helység ünnepsorozata. Körülbelül min-
den tizedik fesztivál terjed ki ötnél több telepü-
lésre. A regionális fesztiválok térnyerése viszony-
lag új jelenség. Idôben talán a Zempléni Fesz-
tivál tekinthetô a válfaj hazai prototípusának.

A fesztiválok 60%-a 10 évnél fiatalabb,
ezen belül fele-fele arányban oszlik meg az öt
évnél régebben, illetve a maximum öt éve mû-
ködôk aránya. A tíz évnél idôsebb fesztiválok

aránya 40%, ebbôl a legrégebbiek, a húsz év-
nél is régebben mûködôk aránya 12%.

A fesztiválok
mûfaji változatossága

A fesztivál piac általunk vizsgált szeletének
közel felét a népmûvészeti, az amatôr mû-
vészeti és a szórakoztató, gasztronómiai
fesztiválok adják, ezen belül is különösen nagy
aránnyal a népmûvészeti fesztiválok. A hivatá-
sos mûvészeti ágakat reprezentáló fesztiválok
kisebbségben vannak, a zenei, a színházi, az
irodalmi fesztiválok összesen a fesztiválok kb.
egynegyedét, az összmûvészeti és a könnyûze-
nei fesztiválokkal  együtt kb. 40%-át teszik ki.

A mûfajuktól függetlenül, a fesztiválok két-
harmadában volt több-kevesebb népmûvé-
szethez kapcsolódó program. Viszonylag sok
fesztivál gondol a fiatal korosztályokra is, vala-
milyen gyermek program több mint felükben
fellelhetô volt. 

A színházi és a zenei programok jelenléte
hasonló, a fesztiválok 40-45%-a arról számolt
be, hogy szerepelt programjában valamilyen
(komoly vagy könnyû)zenei vagy színházi
produkció. 

A fesztiválok 40%-ban volt valamilyen
képzô vagy iparmûvészeti kiállítás is, és a
felében népmûvészeti vásár.

Az amatôr tánc produkciók, bemutatók (tár-
sastánc, mazsorett, akrobatikus rock&roll, hip-
hop, stb.) a fesztiválokon is népszerûek, már
több mint egyharmadukban jelen voltak. Az
irodalom, a nemzetiségi kultúra megjelenése a
fesztiválok mintegy 30%-ra jellemzô és hasonló
arányú a szakmai beszélgetések, konferenciák,
workshopok elôfordulása is. A sport, a film, az
amatôr versmondás/színjátszás a fesztiválok
20-25%-ban kapott helyet.
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5. A vizsgálat során a Magyar Fesztivál Szövetség, a Magyar Mûvészeti Fesztiválok Szövetsége és a Folklórfesztiválok Magyarországi Szö-
vetsége által rendelkezésünkre bocsátott összesen több mint 300 fesztivált tartalmazó listáról dolgoztunk. 230 sikeres interjú készült el.

6. Azért minimum, mert nem mértük meg az összes fesztivált, csak 230-at.
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Az evés-ivás örömeinek is áldoznak a fesztivá-
lok: 40%-uk nyújtott gasztronómiai és 20%-uk
borászati programokat.

A fesztiválok
társadalmi hatása

A fesztiválok illetve a létrejöttüket támoga-
tók áttételesen a társadalom egészének fejlô-
dését szolgálják. A mûvészetek minél szélesebb
körben való terjesztése mellett, az új produk-
ciókat mûsorukra tûzô fesztiválok támogatá-
sával a mûvészeti élet megújulását segítik, a
fesztiválok által alkalmazott szervezôk, a kiszol-
gáló személyzet és mûvészek alkalmazásával
munkaalkalmak teremtésén keresztül a foglal-
koztatottság növelését szolgálják. A fesztivál-
ipar müködtetése serkenti az idegenforgalmat
és a gazdaságot is. Közvetve vagy közvetlenül
általában mindenki jól jár, a résztvevô közönség,
a fesztivál "csinálók" és a támogatók egyaránt.
Ez az elmélet, és mit mutatnak az adatok? 

Új produkciók serkentése

Átlagosan minden fesztiválra jut egy új színházi
vagy komolyzenei/kortárszenei ôsbemutató.
Az ôsbemutatók persze meglehetôsen egyenlôt-

lenül oszlanak el, például a Sziget Fesztivál, a
Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Budapesti Ôszi
Fesztivál, a Szegedi Szabadtéri Játékok, a Mûvé-
szetek Völgye, a Zempléni Napok együttesen
mintegy 100 új bemutatóról adtak számot, me-
lyekbôl 31 kifejezetten a fesztiválok - közülük
összesen 20 a BTF illetve a BÔF - megrende-
lésére készült el. 

Foglalkoztatás,
munkaalkalmak
biztosítása

Egy átlagos fesztivál 92 fôt, ebbôl 50 önkéntest
és 42 teljes vagy részmunkaidôben fizetett mun-
kaerôt alkalmaz (a vizsgált 230 fesztivál összesen
kb. 22 ezer fôt), valamint 130-130 körüli mind
az amatôr, mind a hivatásos mûvészek egy fesz-
tiválra jutó száma (a megmozgatott amatôr és hi-
vatásos fellépôk száma a 230 vizsgált fesztivá-
lon összesen hozzávetôlegesen 50-60 ezer volt).

Idegenforgalmi vonzerô,
állami bevételek

A fesztiválok látogatói átlagosan 57%-ban ke-
rülnek ki a helyi lakosokból, 16%-ban a környék-
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népmûvészet 22

1. ábra: A különbözô mûfajú fesztiválok aránya (%, N=230)

gasztronómia, szórakozás 18

összmûvészeti, általános 17

zene, komolyzene 14

irodalom, film, egyéb 7

amatôr mûv., verseny 7

könnyûzene, jazz 5

színház, tánc 4

egyéb 5
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béliekbôl, 6%-ban budapestiekbôl (amennyiben
nem budapesti a fesztivál), 8%-ban a környezô
megyékbôl, a régióból, 5%-ban az ország távo-
labbi részébôl, 4%-ban határon túli szomszédos
országokból, 3%-ban Európa más országaiból és
1%-ban Európán kívüli országokból.

Minél távolabbról érkezik valaki egy fesz-
tiválra, annál többet költ. Az addicionálisnak
nevezett költések a fesztiválok típusától, hely-
színétôl, programkínálatától függôen a jegy-
árak többszörösei lehetnek. Az általunk ilyen
szempontból is megvizsgált két borfesztivál egyi-
kén kétszeres, a másikán négyszeres szorzókat
kaptunk. Ennél kisebb "eredményeket" mértünk
két színházi fesztivál esetében, de tudomásunk
van olyan vizsgálatról, amely szerint a szabadtéri
színházi fesztiválokon a jegyek árának nyolc-tíz-
szeresét költik el az adott városban.7 Bár a szor-
zók, azaz a fesztiválok ilyen szempontú gazdasági
hatékonysága változó, azt mindenképpen fontos
kiemelni, hogy sok fesztivál kapcsán az állam a
fesztiválokat kísérô járulékos tevékenységek (pl.:
utazás, szállás, étkezés, városnézés, vásárlás, stb.)
végzése kapcsán, különbözô adók és járulékok
formájában jelentôs bevételekre is szert tehet.
A fesztiválokra fordított költségvetési pénzek egy
része íly módon megtérül. A megtérülés mér-
tékének kiszámítási módja ugyan még vitatott,
de az kétségtelen, hogy maga a tény, mely szerint
a fesztiválok nemcsak pénzfalók, de bevétel
termelôk is, még nem kap kellô hangsúlyt.

A fesztiválok
költségvetése,
a szponzorok szerepe
a fesztiválok
finanszírozásában

A fesztiválok 33%-ának teljes költségvetése 3
millió forint alatti volt, ebbôl 15% 1 milliónál is
kevesebb költségvetésbôl gazdálkodott. A 3-10

millió forint közötti teljes költségvetésû feszti-
válok aránya 35%. 10-30 millió forintból kb. egy-
ötödük, és 30 millió forintnál több pénzbôl, közel
15%-uk gazdálkodott 2004-ben. A vizsgált magyar
fesztiválok átlagosan több mint 20 millió fo-
rintból jönnek létre. A Kft.-k vagy egyéb vállal-
kozási formában mûködô fesztiválok 24 millió
forintból (a Szigettel együtt 68 millióra módosul az
átlag), ami háromszorosa egy átlagos önkormány-
zat által mûködtetett fesztiválnak. A legnagyobb
átlagos költségvetés - 40 millió forint - a Kht.-k,
egyesületek, alapítványok  által szervezett fesztivá-
loké. A „fesztivál tortából” a legnagyobb szelet is
az övéké, legalábbis az itt mért fesztiválok közül,
összesen hozzávetôlegesen 60% jutott nekik, s
mindössze 20% körüli mind az önkormányzatok,
mind a vállalkozások szelete. (Ebbe a számításba a
Sziget fesztivált nem vettük bele, mert az nagyon
eltorzította volna az arányokat, a Kft.-k piaci ré-
szesedését 40%-ra "húzza" fel.)

A legdrágább fesztiválok a színházi, az össz-
mûvészeti és a könnyûzenei fesztiválok. Legol-
csóbbak a népmûvészetiek, ezek fele három millió
forintnál is kisebb költségvetésû. Az összmûvé-
szeti fesztiválok 60%-a tíz milliónál kevesebb
összegbôl gazdálkodik, de egynegyedüknél a teljes
költségvetés meghaladja a 30 millió forintot.

Mekkora a fesztivál vonzereje,
milyen távolságról vonz látogatókat?
Ön szerint a közönség
kb. hány százaléka jön ...?* %

a fesztiválnak helyet adó településrôl 56
Budapestrôl (ha vidéken van a fesztivál) 6
a kistérségbôl, a környezô településrôl 16
a környezô megyékbôl, a régióból 8
a határon túlról (környezô országokból) 4
Európa más országaiból 3
Európán kívüli országokból 1
összesen 100

2. tábla

7. Gedeon József a Szabadtéri Színházak Szövetségének ügyvezetôje nyilatkozta a Népszabadságnak 2004. március 10. számában.
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A vizsgált több mint 200 fesztivál adatai sze-
rint, a fesztiválok teljes költségvetésének 35%-a
saját forrásból, 18%-a önkormányzati forrásból
származott (bár e két forrás összemosódhat az
önkormányzatok által szervezett fesztiválok ese-
tében, hiszen saját forrásként nevezhették meg
az önkormányzati forrást). A vizsgálat talán egyik
legmeglepôbb, nem várt eredménye, a szponzo-
rokkal kapcsolatos. A szponzorok szerepe nem-
csak abszolut értelemben kiemelten fontos,
amennyiben minden ötödik forint tôlük szár-
mazik, hanem még az is elmondható, hogy
a központi állami, illetve az önkormányzati
támogatáshoz hasonló mértékben - sôt az
elôbbit még valamelyest meg is haladva - járulnak
hozzá a fesztiválipar virágzásához! A szponzo-
rok hozzájárulása 20%, a központi állami
támogatás mértéke a fesztiválok teljes költ-
ségvetésén belül 18%.

A különféle hazai és külföldi pályázati forrá-
sokból elnyert összegek aránya 3%. Az NKA-tól
elnyert forrásokból a költségvetés 3%-a szárma-
zott. A civil szervezetek és a média a fesztiválok
teljes költségvetéséhez 1-2%-kal járult hozzá.

A fesztiválok 60-65%-a tudhat magának szpon-
zort. E fesztiválok körében átlagosan a teljes költ-
ségvetésük egynegyedét teszi ki a szponzori támo-
gatás. A mintegy 200 fesztiválnak összesen 1012
állandó és 1045 alkalmi szponzora volt 2004-ben.
(Ez a szám tartalmazhat halmozódást, tehát lehet-
nek olyan szponzorok, akik több fesztivált is támo-
gattak.) Egy átlagos fesztiválra 9 szponzor jut.

a legsikeresebbek
a szponzorok
„gyûjtésében”?

• A megerôsödés fázisában lévô, a 6-10 éve
mûködô, a sem nem túl új, és a sem nem túl
régóta mûködô fesztiváloknak, 

• a könnyedebb szórakozást nyújtó, azaz a
gasztronómiai, a bor, és egyéb fieszta jellegû
fesztiváloknak,

• az öt-tíz milliónál nagyobb teljes költség-
vetésbôl gazdálkodó fesztiváloknak, valamint

• a kétezer fônél többet, de különösen a leg-
alább tízezer fôt vonzó fesztiváloknak van a
legtöbb szponzora.

reklám és marketing
tevékenység

Mind a fesztiválszervezôknek, mind a fesztivá-
lok támogatóinak alapvetô érdeke a jó, hatékony
reklám és marketing tevékenység, ami nyilván
nem független pénzügyi lehetôségeiktôl. Ért-
hetô módon a helyi médiát veszik a legtöbben
igénybe, 85-95% számolt be arról, hogy a helyi
nyomtatott és elektronikus sajtóban megjelen-
tetett reklámot. Hasonló arányú a szórólapok
használata is. Országos hatókörû médiát a fesz-
tiválok 55-65%-a vett igénybe. Legkevesebben
- a megkérdezettek 25%-a óriásplakátot hasz-
nált. Utazási irodákkal 40% állt kapcsolatban.
A fesztiválszervezôk 17%-a számolt be külföl-
di utazási irodá(k)ban való megjelenésrôl.

A vizsgált fesztiválok 40%-a készített az el-
múlt 4-5 évben közönségérôl felmérést, de mind-
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A különbözô mûfajú fesztiválok
átlagos költségvetése (Sziget nélkül)

Ft N

összmûvészeti, általános 41.158.486 38
zene, komolyzene 14.082.762 29
könnyûzene, jazz 24.935.598 10
színház, tánc 75.370.904 11
irodalmi, film, egyéb 11.680.285 14
népmûvészet 5.813.733 47
amatôr mûv., verseny 11.164.766 15
gasztr., szórakozás 10.533.250 32
egyéb 12.688.444 9
átlag összesen 21.304.093 205
Ft (átlag), N(válaszoló fesztiválok száma)

3. tábla
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össze 20% készíttette ezt független külsô sza-
kértô céggel. Ha a nagyobb költségvetésû fes-
ztiválokat vizsgáljuk, akkor a vizsgálatot ké-
szítôk aránya 60-70%-ra nô, azonban a profi,
független szakértô cégek aránya alig. A vizsgált
fesztiválok közül 2000 óta, nem egészen
10% végeztetett független szakértô céggel
közönség vizsgálatot!  Ez az igen alacsony
arány azt mutatja, hogy a szponzorok köré-
ben sem lehet általános, hogy ragaszkodná-
nak a felmérésekhez, így maguk sem tud-
hatják, hogy mennyire hasznosult a pénzük,
hogy vajon hány emberhez juthatott el a tá-
mogatásért fejében, a fesztivál ideje alatt
róluk kihelyezett reklám. Felmérés hiá-
nyában azt sem tudhatják biztosan, hogy
milyen közönségszegmenst vásároltak meg.

A stratégiai és marketing szemlélet hiányát
nemcsak az mutatja, hogy nem készíttetnek a
fesztiválszervezôk közönség tanulmányokat,
hanem az is, hogy a fesztiváloknak csupán
38%-ának van honlapja. (A valós arány ennél
kevesebb, ha azt is figyelembe vesszük, hogy
hány olyan fesztivál van, melynek külön, önál-

ló honlapja van és nem az önkormányzat vagy
a település honlapján van megemlítve.) 

Maguk a fesztiválszervezôk is érzik a marke-
ting szemlélet hiányát: összességében a fesztivál-
szervezôknek csak 30%-a elégedett teljes mér-
tékben a fesztivál reklám és marketing tevékeny-
ségével, és valamivel többen, 36% a közönség-
szervezési tevékenységgel. 40%-uk arról számolt
be, hogy marketing tevékenységüket szeretnék
a jövôben fejleszteni. 

A fesztiválok minôsége

A fesztiválokat a tartalmuk, koncepciójuk, pro-
gramjaik szerkesztése, az elôadók, a fellépôk
színvonala, valamint a kommunikációjuk minô-
sége szempontjából együttesen vizsgálva azt
mondhatjuk, hogy a legjobbak
- a színházi, 
- a komolyzenei,
- a gyerek és ifjúsági, valamint
- az összmûvészeti (teljes) fesztiválok,

a leggyengébbek pedig
- a népmûvészeti,

A pénzforrások teljes költségvetésen
belüli aránya (N=211)

2. ábra

civil szervezetek 0,3%
magánszemély 0,6%

szponzorok 20,1%

saját forrás 34,5%
központi 17,6%

NKA 2,7%
pályázatok 3,1%

média 0,9%
egyéb forrás 2,2%

önkormányzat 18,0%

Milyen csatornákat
használtak a fesztivál
népszerûsítésére, reklámjára?

%

helyi írott sajtót 97
szórólapokat 96
helyi televíziót 85
helyi rádiót 84
Internetet (saját és egyéb) 82
országos napilapokat, magazinokat 65
országos rádió csatorna(ka)t 63
országos tévécsatorna(ka)t 54
partner utazási irodákat 42
óriásplakátokat 25
egyéb 39

4. tábla
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- az ünnepekhez kötôdô,
- a gasztronómiai, bor, sör, és az egyéb fiesta

jellegû fesztiválok.
A fesztiválok programjai átlagosan magasabb

színvonalúak, mint a reklám anyagaik. Általában
igaz, hogy ahol magasabb színvonalú a fesz-
tivál maga, ott a fesztivál kommunikációja, a
programfüzetek külsô megjelenése és a
tartalma is magas színvonalú, illetve fordítva,
ha a fesztivál programjai igénytelenebbek ez
általában megjelenik a kommunikáció igényte-
lenségében is. A népmûvészeti fesztiválok és a
hagyományôrzô, „ünnepi” fesztiválok között
fordul elô leggyakrabban, hogy jó koncepcióval,
jó programszerkesztéssel megvalósuló fesztiválok
gyenge minôségi reklámanyagokkal mûködnek.

Az elsôsorban a szórakoztatást, vígasságot
célul tûzô, és a ráfordítás és látogatószám vi-
szonyában fajlagosan olcsó fesztiválok érthetôen
gyengébben szerepelnek a tartalmi szempontok
alapján. A különbözô ünnepeket és a történelmi
hagyományokat ápoló fesztiváloknak általában
inkább az ötlete, a koncepciója jó, a kivitelezésük
már kevéssé sikeres. 

Egyéb, nem a fesztiválok tartalmi elemeit
mérô mutatók (pl.: külföldiek aránya, reklámte-
vékenység intenzitása, mûvészeti programok
száma, alkalmazott önkéntesek száma, stb.) alap-
ján is készítettünk minôsítést. A tartalmi és ezen
egyéb szempontok alapján együtt készített mi-
nôsítés azt mutatja, hogy a fesztiválok fele átla-
gos, és kb. egynegyed mind az átlagon aluli,
mind az átlag feletti fesztiválok aránya.

A szponzoráció szempontjából, nem mond-
hatjuk, hogy a magasabb színvonalú fesztiválok
sikeresebbek lennének a szponzorok felhajtásá-
ban, mint az alacsonyabb színvonalú fesztiválok.
Sôt, az az összefüggés rajzolódik ki, hogy a silá-
nyabb minôséget több szponzor támogatja.
A nagy támogatók szeretnek kizárólagosságot,
és garantált sikert kapni cserébe a nagyobb
összegû pénzükért, ami feltehetôen az irányba

hat, hogy a kisebb, névtelenebb fesztiváloknak
kisebb szponzorok „jutnak”, így a szükséges pénz
elôkerítéséhez több szponzort kell „begyûjte-
niük”. Mindez csak feltételezés, mert vizsgála-
tunk nem terjedt ki arra, hogy az egyes szpon-
zorok mekkora összeggel támogattak egy-egy
fesztivált, mivel a válaszadók ezt az információt
nem szívesen közölték volna. Emiatt adataink
csak a szponzorok számára, illetve a teljes szpon-
zorációs összegre vonatkoznak, és sem a szpon-
zorok nevét, sem az egy-egy szponzorhoz köt-
hetô támogatás összegét nem tartalmazzák.

De hogyan látják a szponzorok a kultúra
illetve szûkebben véve a fesztiválok támoga-
tását? Milyen stratégia, milyen elvek vezérlik
ôket a szponzorálandó ügyfelek kiválasztásánál
és vajon mit várnak cserébe a pénzükért?8

A kultúra támogatása,
szponzorálása

A legtöbb helyen az 1990-es évek elejére, de
egyes egykori állami cégeknél még ezelôtti
idôszakra teszik a vállalat kultúratámogatásá-
nak történetét. Eltérô válaszokat kaptunk arra
nézve, hogy miért is kezdtek kultúratámoga-
tásba, és miért éppen az adott rendezvényeket
szponzorálják. Jellemzô volt a hagyományokra
való hivatkozás, illetve általában a legelsô kultu-
rális támogatásnál a cég elsô számú vezetôje és
a támogatott produkciót képviselô mûvész közti
korábbi ismertség, vagy a cég vezetôjének sze-
mélyes vonzódása valamely mûvészeti ághoz.

„Kulturális projekteket 2000 óta támogatunk,
... egy baráti kapcsolat révén jött létre.” 

„A támogatások kiválasztása a hagyományokból
eredô együttmûködéseken, szubjektív döntéseken,
személyes kapcsolatokon, a közönség és a cég célcso-
portja közötti kapcsolaton alapul.”

A külföldi tulajdonossal rendelkezô hazai
cégeknél bizonyos mértékig meghatározó az
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8. A kultúra- és fesztiváltámogatás, szponzorálás gyakorlatáról kilenc nagyvállalatnál készített interjú alapján vontuk le következtetéseinket.
Az anyag Arnold István közremûködésével készült.
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anyavállalat kultúratámogató magatartása
külföldön.

„A kultúratámogatás terén több változás volt, a
cég elkötelezett, de a hangsúly az utóbbi két évben
a karitatív irányba tolódott el, így csökkent a kultú-
ratámogatás súlya. Az anyacég felmérésének ered-
ménye szerint, a márkaválasztásban nagyobb be-
folyásoló erôvel bírnak a karitatív ügyek. Így a ko-
rábbi évek kultúratámogatási gyakorlata nem foly-
tatódik, csak egy színház támogatása maradt meg.”

„Igazi kulturális szponzorálást tavaly óta foly-
tatunk, a ...(fesztivál neve) támogatásával. Erre
azért került sor, mert az új külföldi tulajdonos
hagyományos kultúratámogató.”

Milyen tényezôk
befolyásolják
a szponzorálás,
a támogatás stratégiáját?

1. Értelem vagy érzelem?

A legtöbb esetben valahol a kettô között, is-is
alapon születnek a döntések, mind a kemény
üzleti szempontoknak, mind az érzelmi szem-
pontoknak jut szerep.

„Az adományozásnál inkább meghatározó az
érzelmi töltet, a szponzorálásnál inkább a kommu-
nikációs lehetôség, bár az utóbbi idôben az
adományozásnál is kell, hogy legyen kommuniká-
ciós, imázsépítô haszon. Ugyanakkor a szponzori
döntéseknél is befolyásoló tényezô az érzelmi alap.”

2. A cégek profilja

Jelentôsen eltér a valamilyen konkrét fogyasz-
tási cikket, terméket értékesítô és a szolgáltató
cégek támogatói politikája. Az elôbbire jellemzô,
hogy a támogatást kifejezetten termék-marke-
ting és közvetlen értékesítés növelô célokra
használja, míg a szolgáltatóknál az imázs ala-
kítás áll az elsô helyen.

„Mi a kultúrát döntô módon, 90%-ban az arcu-
latépítô szponzorációban kezeljük, van néhány kisebb
elem – egy-két folyóirat támogatás –, ami úgymond
a mecenatúra terület terhére megy, de általában
kifejezett cél is, hogy valamilyen ellenértéket is kap-
junk, és az valamilyen szempontból visszahasson
az adományozóra.” 

„Cél a cégimázs alakítása, de ma az már nem
elég, hogy kiteszik a logót. Értékesítési célokat is kell
hogy segítsen a szponzorálás, és az adományozásnál
is fontos a kommunikációs, imázsjavító hatás.”

„Cél a márka-imázs és az értékesítés ösztönzés.
A kizárólagosságot kérjük a rendezvényeken,
illetve hogy a márkával meg tudjunk jelenni, pró-
bálunk kontaktust kiépíteni a vevôkkel, interaktív
kommunikációt kialakítani velük. ... Kereskedelmi
szempontból ez nem térülhet meg a helyszínen, de
mindenképpen fontos, hogy a fogyasztó kapcsolatba
kerüljön a termékkel.”

a fesztiválok összesített
minôségi pontszámai

átlag db.

színházi 28.14 7
egyéb hivatásos mûvészeti 27.67 3
komolyzenei 27.35 17
gyerek, ifj. 27.33 3
összmûvészeti, teljes 27.05 19
könnyûzenei 26.38 8
sport, természet 24.80 5
amatôr ea. Mûv. 24.07 15
összmûvészeti, részleges 24.05 20
népmûvészeti 23.42 19
ünnepek
(vallási, profán, történelmi) 23.19 21
gasztronómiai, bor, sör 20.85 13
egyéb fiesta 20.31 13
összes fesztivál átlaga 24.45 163
átlag: mûfajonkénti átlagpontok (6-30 között)
db: minôsített fesztiválok száma

5. tábla
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3. A cégek aktuális piaci helyzete

Sokszor változik a cégek piaci helyzete, ami
a szponzorálási gyakorlatban is megjelenik:
- egy cég ügyfélkörének jelentôsebb változása:

pl. kis számú vállalati ügyféllel rendelkezô
bank nyit a lakosság felé,

- a korábban monopol-helyzetben levô vállalat
versenyhelyzetbe kerülése miatt esetleg imázs
váltásra van szükség, vagy a monopólium
megszûnésével fontos fokozatosan beszállni
a szponzorálásba, tapasztalatokat szerezni,

- a regionalitás, új székhely megnyitása. Több
cég esetében jellemzô, hogy egyes régiók-
ban szolgáltatnak, vagy országos hálózatukat
erôsítik, így kifejezetten egy-egy régiót
céloznak meg kommunikációjukkal.
„...a kortárs, új mûvészetet megjelenítô ...

Fesztivál támogatásával egy frissebb, fiatalosabb,
rugalmasabb imázst szereznénk”

„...azokban a régiókban legyünk jelen támogatá-
sokkal is – ez elsôsorban Budapesten kívülre értendô –,
ahol a legtöbb fogyasztó találkozik a nevünkkel. Ilyen
szempontból mi a regionális, a különbözô megye-
székhelyeken, városokban levô kulturális és egyéb ren-
dezvények támogatásához szívesen hozzájárulunk.”

„Az is elôfordulhat, hogy olyan nem fôvárosi
eseményt támogattunk, ahol a közönség jelentôs
része budapesti, .... Ha valaki azzal jön hozzánk,
hogy a rendezvényén a legnagyobb fôvárosi fogyasz-
tók jelen lesznek, az a tuti.”

„ez egy véleményformáló rendezvény-e, a helyi
viszonyokat nézve.”

4. A társadalmi felelôsség

A cégek számára a közvetlen hasznot szem elôtt
tartó szempont mellett egy-egy cégnél megfo-
galmazódik a társadalmi felelôsség kérdése is:

„... a társadalom fejlesztése, és támogatása is
kötelessége egy cégnek.... fontos, hogy lássák, hogy a
szolgáltató vissza is ad valamit, felelôsséget vállal.
Ilyen tekintetben egy hosszútávú tevékenység, egy
hosszútávú stratégia része.”

„Azt azonban nagyon fájlalnánk, ha egy ha-
gyományos, nagy presztízsû ügy, a források
hiányában elhalna.”

„...ha egy cég egy bizonyos méretet túlnô az ár-
bevételre nézve, akkor úgy gondoljuk, hogy vannak
olyan társadalmi kötelezettségvállalásai, amiknek
meg kell felelnie, és itt elsôsorban a szegénység az
egészségügy… A kultúráról azt gondoljuk, hogy a
kultúrát támogatni egy megtisztelô feladat, a sze-
génységet meg az elesettséget meg kötelezettségnek
gondoljuk. Talán emiatt, mivel ez egy kötele-
zettség, oda nagyobb erôket fordítunk, a kultúrára
arányaiban kisebbet.”

5. Egyedül vagy más cégekkel közösen?

Amint jeleztük, a kultúratámogatáson belül
jellemzôen fôtámogatói státuszra törekszik
mindenki, ezért olyan kategóriákban gondol-
koznak, amelyekben ezt megengedhetik ma-
guknak. A legnagyobbak egész fesztiválok fô-
támogatói lehetnek, viszont egy szinttel lejjebb
már inkább távol marad a cég a fesztiváltól, ha
a fôtámogatói cím túl sokba kerül. Valamennyi
szponzor gondosan megvizsgálja, hogy kik az
adott esemény társ-támogatói, és ha akár csak
érintôleges konkurenciát is talál köztük, eláll a
támogatástól. Ugyanakkor az, ha egymást sze-
rencsésen kiegészítô üzletágak nagyságban
hozzávetôleg hasonlító képviselôi vannak a
támogatók között, húzó erôt gyakorolhat. 

Az állami támogatások jelenléte nem fontos
a számukra, de a regionális programokat támo-
gató cégek számára iránymutató, ha a helyi
önkormányzat is a projekt mögött áll.

„Amikor ilyet csinálunk az egyedi legyen és ne
legyen összetéveszthetô, és ne kerüljön bele egy szpon-
zorerdôbe. Nyilván ez részben nem csak szabad
választás kérdése, hanem nagyság kérdése is, tehát
a ...(cégnév) megteheti, hogy kerülje a szponzor-
erdôt, nyilván a kisebb cégek, akiknek korlátozot-
tabbak az anyagi lehetôségei, nem képesek erre.”

„Nem csak azt nézem, hogy milyen típusú dol-
gokba akarok beszállni, hanem azt is, hogy hogyan.
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Az ember kizárólagosságra is törekszik, névadásra.”
„Mi mindig kizárólagosságot kérünk. Most nyá-

ron megkerestek minket valami ál-rendezvénnyel,
leellenôriztük, és ez azonnal kiderült. Ebbôl a szem-
pontból, ha mögötte áll az önkormányzat, az biz-
tosíték, vagy ha nem nézi jó szemmel a dolgot, azt
is megfontoljuk.”

Hozzá kell tenni, hogy a fesztiválok fô támo-
gatói az összes költséget egyetlen esetben sem
fedezik, mindig szükség van egyéb forrásokra is.
A fogyasztási terméket értékesítô cégeknél vi-
szont bevett gyakorlat, hogy akár maga a cég szer-
vez kisebb fesztivált abba a régióba, ahol éppen
a pozícióját erôsíteni, vagy védeni érzi szüksé-
gesnek, ez esetben a teljes költséget vállalják. 

A döntési folyamat 

Nagy eltérés tapasztalható a támogatói dön-
tések meghozásában. Az egyik véglet a market-
ing osztályon belüli kicsiny rendezvényes cso-
port döntési joggal rendelkezô vezetôje, a
másik az elsô számú vezetô kizárólagos igénye
a támogatói döntések meghozására. A döntési
folyamat értelemszerûen eltérô, minél inkább
üzleti célokat szeretne szolgálni a cég támo-
gatásaival, annál inkább helyezi a döntéshozást
az erre a célra specializált — általában a mar-
keting osztályon belül levô — szakmai osztály
hatáskörébe. A legjellemzôbb döntési folya-
mat a marketing vagy PR osztályon belüli
csoport javaslattétele a marketing igazgató
számára, akinek a döntését a felsô vezetés-
nek kell jóváhagynia. A büdzsét minden eset-
ben a felsô vezetés hagyja jóvá, ezen belül van
aztán a marketingvezetônek kisebb-nagyobb
hatásköre támogatói döntéseket hozni.

A büdzsét és a stratégiát, — ahol van —
általában ôsszel határozzák meg a következô
évre vonatkozóan. Ez változó, helyenként már
konkrét ügyeket is tartalmaz, máshol csak a
támogatandó területeket, megint máshol
szinte csak a pénzügyi keretet, és valamilyen
általános irányelvet.

Jellemzô, hogy egy-egy „bevált” eseményt,
szervezetet több éven át támogat a szpon-
zor, de általában egy évre szól a döntés, és az
év végén megnézik, érdemes-e folytatni. Egyik
interjúalany szerint általában három év a be-
érése egy-egy támogatásnak.

Mindez nem jelenti azt, hogy lehetetlen az
utcáról, ismeretlenül is támogatáshoz jutni.
Több cégnél elôfordul, hogy hagynak némi
keret-tartalékot az év hátralevô részére, de
arra is láthatunk példát, hogy negyedévi, vagy
havi döntéshozatalokkal költik el a keretet,
a beérkezô kérések támogatására.

A fesztiválok
támogatásának haszna 

1. A fesztiválok támogatása mellett elsôsorban
a nagy látogatottságuk szól, és a koncentrált
reklám megjelenés lehetôsége adott helyen
és idôben. Ebbôl fakadóan egyes cégeknél a
kulturális szponzorálás 100%-a fesztiváltámo-
gatás, de jellemzôen ez az arány 50% fölött van.

(A fesztiválok támogatása ellen szól az a ko-
rábban már említett tény, hogy a cégek szeretnek
egyedül, fôtámogatóként megjelenni, és egy na-
gyobb fesztivál esetében ez nagyon költséges.
Néhányan ezért inkább távol maradnak.)

„...nagyléptékû országos rendezvényeket és
inkább jelentôs összeggel támogatunk, arra kevésbé
volt példa, hogy kisebb helyi rendezvényt kisebb
összeggel. Inkább nagyobb rendezvényeket nagy
pénzzel és akkor volt megfelelô ellenérték is, remek
reklámlehetôség.”

„Mi szívesebben támogatunk fesztivál-szerû
dolgokat, egyszeri eseményeket, amiknek nagyobb
publicitása van. Eseményeket, viszonylag rövid idô-
intervallumú eseményeket támogatunk, mivel
azok kommunikációja intenzívebb.”

„Más dolog egy intézmény vagy együttesek támo-
gatása, mint egy fesztivál. Mi inkább a minôséget
nézzük e téren, ha egy nagyon színvonalas fesztivál
van szervezôdôben, akkor mi arra figyelünk. Inkább

j _ _ _ q p / / g



a már múlttal rendelkezô, a folyamatos értéket
képviselô, színvonalas fesztivált támogatunk.”

2. Reprezentáció, üzleti kapcsolatok erô-
sítése, munkatársak lojalitásának erôsítése
A támogatott kulturális eseményeket elôszere-
tettel használják reprezentációra a szponzorok.
A cégvezetôk többnyire megjelennek a rendez-
vényeken, és jellemzô, hogy meghívják legfon-
tosabb üzleti partnereiket. Néhány helyen
már belsô PR-ra, és az alkalmazottak lojali-
tásának erôsítésére is használják a támogatott
rendezvényeket. Ezeknél a cégeknél a döntések
meghozásakor azt is tekintetbe veszik, hogy
olyasmit támogassanak, amire maguk és a mun-
katársak is szívesen elmennek.

„Sokszor elmennek (a vezetôk) a támogatott
eseményekre, olyanokat támogatnak, amire szívesen
el is mennek ôk maguk és a munkatársak is. A kor-
társ képzômûvészeti mecenatúra program pl. sikeres
volt, de távol állt a munkatársak és a szélesebb társa-
dalmi rétegek érdeklôdésétôl, ezért abba is hagyták.”

„A vezetôk közül valaki megjelenik a sajtótá-
jékoztatón, ünnepélyes megnyitón, és egyes produk-
ciókat is megnéznek. Ez inkább munka, mint él-
vezet. A legnagyobb fogyasztóinknak tiszteletje-
gyeket adunk.”

„A vezetôk mindig elmennek, megpróbáljuk a
lehetô legjobban kihasználni a rendezvényeket.

Az adott régión belül meghívjuk a partnereinket
és a helyi vezetôket.”

„...jó volt, amikor a ...(a fesztivál neve) vidéki
helyszínein felzászlózhattuk a városokat céges zász-
lókkal.  Jó érzés volt látni ezt, nagyban erôsítette a
munkatársak lojalitását, és ez különösen fontos, mert
az értékesítôi hálózatban nagy a fluktuáció.”

Fontos, hogy hogyan tudja a cég az együtt-
mûködést beemelni a kommunikációjába,
hogyan tudják hasznosítani, megfeleltetni az
üzleti stratégia céljainak.

„Minden cég minél kreatívabban próbálja fel-
használni a támogatását. Én nem hiszek abban, hogy
a legnagyobb a logó legyen. Termékstandot és pros-
pektusokat nem helyezünk ki, legfeljebb a szlogent

tudjuk játékosan a rendezvény profiljától függôen
beszôni valahova.”

A szponzorálás hasznának mérése, ki-
mutatása csak ritkán fordul elô (például a
szponzorált esemény kapcsán megszerzett
média-megjelenés értékét kiszámolják piaci
áron), részben azért, mert úgy gondolják, hogy
nem lehet mérni, számszerûsíteni az így meg-
szerzett hasznot. Volt olyan cég, amelyik felvál-
lalta, hogy nem is tudja, hogy hogy lehetne
megmérni a hatékonyságot, ugyanakkor azt
gondolja, hogy a jövôben biztos lesz erre igé-
nyük, hogy örülnének ilyen jellegû kutatásoknak.

Milyen a jó pályázó?

A szponzorok szerint ugyan javuló a tendencia,
de még kevés a jó pályázó. A jó pályázó elôre
tájékozódik a szponzorról, tudja, hogy mire
van a szponzornak szüksége, és kiszolgálja
ôt. A jó pályázatnak tartalmaznia kell nemcsak
magának a rendezvénynek a tervét, hanem a
marketing és média tervet is, valamint fontos
a többi szponzor feltüntetése is. Elônyt élvez
az a pályázó, aki adatokkal tudja bizonyítani,
hogy a közönsége megfelel a szponzor
célcsoportjának. Az ilyen adatok megléte a
szervezôk profizmusába vetett hitet is erôsíti:

„Azt szoktuk kérni a támogatás igénylôktôl,
hogy minél strukturáltabban írják le hogy mi az,
amire kérnek, próbálják meghatározni, hogy men-
nyit kérnek, ha ez egy szponzoráció, akkor mit
tudnak adni, és az én reszortom az, hogy ezeket a
dolgokat összefogjam és egy döntéselôkészítô  anya-
got készítünk az elnök-vezérigazgató részére”

„Ha jön egy új rendezvény, akkor elôtte írásos
megkeresés kell hogy legyen: mailen, faxon, levélben,
itt általában azért telefonon elôtte beszélünk és meg-
mondjuk hogy mik azok a dolgok, amik nekünk
nagyon fontosak. Nagyon egyszerûen megfogalmaz-
za, mit kérnek és mit szeretnének, és mit tudnak
adni ezért cserébe, azt szeretjük, ha egy marketing
terv van, média tervvel mellette, egy vendéglátási
terv, és magának a rendezvénynek a rövid leírása.”
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„Megkérjük, hogy tüntesse föl a többi szponzort,
mert az fontos, hogy egy márka milyen másik márka
mellé kerül, hogy az tudja-e húzni, vagy nem
húzza.”

„A ... (fesztivál neve) mellett szólt az is, hogy a
szervezôk gondos közönségfelméréssel rendelkeztek,
tudták, hogy milyen a közönség összetétele, és
nekünk ez a középkorú, kisgyermekes réteg kell...”

A szponzorok elvárása egy üzleti viszonyhoz
hasonlítható, ami a megállapodások korrekt
betartásában nyilvánul meg. Ennek része a
visszajelzés és a hûség is. A szponzoroknak
olykor az a tapasztalatuk, hogy amíg nem
utalják a pénzt, állandóan körülöttük nyüzsög
az igénylô, azt követôen pedig nem hallanak
felôle, nem kapnak tájékoztatást a projekt
megvalósításáról.

A média szerepe

Valamennyi megkérdezett rendkívül káros-
nak, és a szponzorációt hátráltatónak érzi a
köztelevízióra és rádióra vonatkozó média-
törvény azon részét, amely gyakorlatilag nem
teszi lehetôvé kulturális mûsorok szponzorá-
lását, illetve a kereskedelmi média (írott és
elektronikus) negatív hozzáállását, a támo-
gatók tudatos és következetes kiszerkesz-
tését a támogatott eseményrôl szóló tudósí-
tásokból. Egyesek szerint ezen a téren nem
beszélhetünk EU konformitásról, soha nem
tudhatják, hogy legújabb projektjük miatt bün-
tetésre számíthatnak-e az ORTT-tôl, vagy nem.

„... Pedig tudhatnák, hogy ha feltüntetik, hogy
ki a mecénás és milyen céllal támogatott valamit,
azzal a kultúrát segítenék, hiszen akkor sokkal
több kedvünk lenne adni. Hiszen ha ez a tágabb
közönséghez is eljut és nem csak egy szûk szakértôi
réteghez, tehát ha van sajtója a dolognak akkor
sokkal többet adnánk.”

„A média a kulcskérdés. Sajnálatos, hogy mind
az állami, mind a kereskedelmi média elzárkózik
a szponzorok megmutatásától, mindent megtesznek,
hogy kivágják a szponzort az eseményrôl való tudó-

sításból. Még a névszponzort is levágják az esemény
nevébôl. Itt komoly szemléletváltásra lenne szükség.”

Összegzés, következtetések

Érdemes fesztiválokat támogatni, mert a fesz-
tiválok támogatása révén mind a társadalom,
mind a támogató nyer. A társadalom avval, hogy
sok ember találkozik a kultúrával, a mûvészettel,
a fesztivál a kultúrával való találkozás leghaté-
konyabb csatornája, egyben a kulturális egyen-
lôtlenség csökkentésének egyik legjobb eszköze.
A fesztiválokkal nô a foglalkoztatottság szintje,
a munkaalkalmak száma, nô a mûvészek fellé-
pési lehetôsége. A fesztiválok serkentôleg hat-
nak a mûvészeti életre, új produkciókat hoznak
létre és a meglévôket széles körben terjesztik.
Idegenforgalmi vonzerejük a látogatók addici-
onális költésein keresztül a helyi és a központi
adók és járulékok révén az egész gazdaságot
gyarapítják. A fesztivál-ipar a kreatív ipar része,
mely növekvô részesedést jelez a fejlettebb
országok gazdaságaiban is. 

A fesztiválokat támogató szponzorok köz-
vetlen haszna az ismertségnövelésben, a forga-
lomnövekedésben, az imázs javításában, szük-
ség esetén megváltoztatásában nyilvánulhat
meg. Emellett az üzleti kapcsolatok ápolásá-
nak valamint az alkalmazottak lojalitásának
létrehozásában, megtartásában is fontos sze-
repet játszanak. 

Ezekkel a hatásokkal a szponzorok egy része
tudatosan számol, és marketing tevékenysé-
gének részét képezi a támogatások megtérü-
lésének számbavétele, a hatás mérése is. Ez
azonban ma inkább csak a legnagyobb támo-
gatókra érvényes. A szponzorációs tevékeny-
ségnek mind a támogatók, mind az igény-
bevevôk oldaláról még van hova fejlôdnie,
hiszen ma még sokszor a profizmus racional-
itása helyett az érzelmek, az ismerettségek, a
kapcsolatok, esetleg az „ügyek” iránti elkötele-
zettség választja ki a szponzorálandó eseményt.
Ez, az amúgy esetleg szimpatikus, de inkább a
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mecenatúrára jellemzô, ellenértéket nem ok-
vetlenül váró hozzáállás eredményezi, hogy a
szponzorációs pénzekért pályázók sem kény-
szerülnek rá a profi, üzletszerû hozzáállásra és
szolgáltatásra. 

De legyen bármennyire is szakszerû vagy
szakszerûtlen a kérelmezési és a döntési pro-

cedúra, a szponzorok szerepe a fesztivál-ipar
kialakulásában és fenntartásában igen jelentôs:
annak ellenére, hogy sem a médiatörvény, sem
az adózási rendszer nem serkenti a szponzori
tevékenységet, a fesztiválok megrendezéséhez
szükséges költségvetésnek minden ötödik
forintját a szponzorok biztosítják!

30 / fesztiválok a célkeresztben
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GNGY: A mecenatúra, a támogatás és a
szponzoráció egy multicégnél sosem lehet
öncélú. Minden egyes mozzanat arról szól,
hogy az üzleti stratégiát milyen módon képes
támogatni, hogy a brand-érték alakításban vagy
annak megerôsítésében, a piaci versenyben, a
kölcsönös elônyök alapján, milyen segítséget
tud nyújtani. A vállalat megalakulása óta sok
minden változott a társaság életében, a tulaj-
donosok körében is, az érték egy része azon-
ban a kezdeti idôkbôl származik. Azután számos
olyan tapasztalatot halmoztunk fel, amit hozzá
is tudtunk tenni a külföldi kultúrához, nem
függetlenül az üzlettôl. A szakmai kihívás a szak-
ember számára ebben az, hogy miként tudja
ezeket az eszközöket felhasználni Magyarorszá-
gon, a sajátos kelet-közép Európai piaci, társa-
dalmi környezetben. Vajon azok közvetlenül át-
ültethetôek, vagy lehet-e, kell-e specializálódni,
és ha igen akkor milyen irányban és mértékben.
A másik kérdés, hogy ezeket a tapasztalatokat
felhasználva, ki tud-e az ember olyat találni,
amit más még nem csinált. Nagyon izgalmas
kérdések, amelyet már az alakulás idôszakában
feltettünk maguknak. Tehát nem arról van szó,
hogy azért támogatunk, azért szponzorálunk,
mert ez a divat, vagy mert mindenki ezt csinál-
ja, vagy mert a tulajdonos megköveteli tôlünk.
A támogatás, a közösségi érdekek felkarolása
olyan érték, amelynek segítségével az erôsebb
márkán és az elismertségen keresztül hozzá
lehet járulni a cég sikeréhez is.

SPORT A FÓKUSZBAN
A mobilszolgáltatók esetében több bevált, kö-
vethetô stratégiát tartanak számon. A kezdeti
idôszakban döntô kérdésnek számított, hogy egy
ilyen felfutó iparágban - ahol gyakorlatilag a
nulláról indultak a piac szereplôi -, miként lehet
gyorsan százezreket, aztán milliókat elérni és
magunk mellé állítani. A növekedési szakasz-
ban egészen más eszközöket kellett használni,
mint napjainkban, a piaci telítôdés idôszakában.
A tömegek megszólításához, eléréséhez kiváló
lehetôségnek kínálkozott a sport, amelynek –
mint tudjuk – nincsenek nyelvi korlátai, nép-
szerû, és átütô ereje a mûfaj sajátosságánál fogva
erôs. Nem véletlen, hogy amikor a Westel
megalakult, akkor a sport volt az, amit a cég a
nemzetközi támogatói és szponzorációs kultú-
rából elsôként átvett. Más országokban ugyanis
már kimunkálták, hogy miként lehet a sporton
keresztül az üzleti életet segíteni, miképpen
járhat jól mind a két fél. A cégnél az elsô kom-
munikációs vezetô a sport világából érkezett.
Szalay Péter sportismerete segített abban,
hogy ez a filozófia része lett a cég életének.
Ismerte és értette ennek a világnak a rezdü-
lését, így természetes módon a népszerû
nemzeti sportok támogatása a fókuszba került.
Volt rendezô elv, hiszen itt a cégnél az elsô
perctôl kezdve arra törekedtünk, hogy piac-
vezetôk legyünk, akkor is, ha egyedül vagyunk,
ha ketten, ha hárman, akárhányan leszünk is. A
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másik igazodási pont a minôség. Amikor
Európában még nem is beszéltek igazából a
vállalatok minôségi kultúráról, akkor mi már
az amerikai minôségi versenyek kritériumait
tekintettük magunkénak, ránk nézve kötelezô-
nek. Innen jött az elsô pontja ennek a történet-
nek, hogy a minôség mentén alakítjuk ki a
támogatást, a szponzorációt és a mecenatúrát
is. Olimpikonokat, élsportolókat támogattunk,
de olyanokat is, akik adott esetben nagy remény-
ségnek számítottak, mert 16-17 évesen nem
indulhattak még az olimpián, mégis úgy éreztük,
van esélyük a nemzetközi bajnoki címre. Mert-
hogy azt mondtuk: a minôséget a minôséggel
kell összekötni, ezek függnek egymástól. 

BELÉP A KULTÚRA
A kultúrában némiképp másként mûködik a
szponzoráció és támogatási stratégia. Szám-
talan értékes és minôségi produkció jön létre,
talán még több, mint a sportban. A kultúra át-
gondolt támogatása nélkülözhetetlen az embe-
rek jelentôs részének megnyeréséhez. A zenének
különösen nagy szerepe lehet egy vállalat tá-
mogatói stratégiájában. A populáris zene föld-
részeken át tömegeket ér el, ma már szinte kor-
látok nélkül. Tíz éve döntöttünk egy jelentôs
vállalkozás mellett, akkor hoztuk létre a ma is
oly népszerû Kapcsolat Koncerteket. A zene elfo-
gadtatása nem ment könnyen, az elsô felvetések
fogadtatása vegyes volt. Szerencsére segítôtársra
akadtunk a Nokia cégben. Soha nem felejtem
el, mikor Sugár András a vállalat vezérigazga-
tója meghívott Münchenbe a Nokia koncertjére.
Joe Cocker volt a sztárvendég. Vele volt ter-
mészetesen a zenekara is. Elôtte Európa nagy-
városaiban, fôvárosokban koncerteztek. Minden
helyszínen együtt léptek fel az ottani könnyû-
zene kiválóságaival vagy például Münchenben
a híres városi szimfonikus zenekarral és az
egyetemi kórussal. Ott ültünk és néztük a
világsztár mûsorát, amelyhez kitûnô helyi mû-
vészek adták hozzá a tudásukat.

A Nokia neve és brand-je összekapcsolódott
a zenével, s akkor fél Európa errôl beszélt. Ott
fogant meg a gondolat, miként lehetne a zenét
beemelni a támogatások rendszerébe úgy, hogy
a nagy tömegek számára elérhetô legyen. Haza-
jöttünk, s hamarosan megbeszéltük, miként csi-
nálhatnánk hasonlót. Ez, annak idején, amikor
kialakult a szervezet, az építés, az ügyfelek szer-
zésének a rendkívül dinamikus idôszakában,
más célt szolgált, és nyilván más a rendeltetése
manapság a Kapcsolat koncerteknek. Az elmúlt
évtizedben sok minden megváltozott, s mióta
T-Mobile lettünk, igazodnunk kell a csoport
ezen a téren megfogalmazott elvárásaihoz is.

MINôSÉGI ELVEK MENTÉN
A minôségi koncepció az elsô perctôl Sugár
András alapgondolata volt. Nem kevesebbet
tûzött ki, mint azt, hogy „csináljuk meg Ma-
gyarország legjobb vállalatát”. Tudományosan
tanulmányoztuk a szükséges elvárásokat és el-
járásokat, felkészültünk arra, hogy megnyerhes-
sük az Európai Minôségi Díjat. Amikor je-
lentkeztünk a nemzetközi megmérettetésre, el-
indult a külföldi auditorok zsongása, mi is
nagyon sokat tanultunk. Bármilyen meglepô, a
minôségnek része volt a szponzorációs támo-
gatás és a társadalmi elkötelezettség kérdése is. 

A tudatosságnak köszönhetôen a tevékeny-
ség nálunk erre épült. 

HOGYAN FESTETT MINDEZ
KIVÜLRôL?

LG: A Westel-el való kapcsolatom a szakmai
vonalon túl, elôször a sporttámogatások terü-
letén bonakozott ki - évekkel ezelôtt, még az
Ericsson kommunikációs igazgatójaként. Ha
kívülrôl is, de beleláthattam és kapcsolódhat-
tam a Westel támogatási tevékenységéhez. Az
Ericsson – akkortájt - a Westel stratégiai part-
nereként és mûszaki szállítójaként vett részt e
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tevékenységben, társtámogatóként több közis-
mert sportverseny megszervezésében és az un.
Ericsson-Westel Team kitalálásában, elindításá-
ban. A kultúra területén is a Westellel közösen
részt vettünk jó néhány közös támogatási pro-
jektben. Kívülrôl úgy tûnt, hogy a Westel az
akkori multinacionális cégeknél is sokkal
korszerûbben - a gazdasági megfontolások men-
tén - választotta ki támogatásait, az eredmények
és a sikerek pedig mindig jöttek. Hogy mi
lehetett a döntések hátterében? Mindig ugyanaz
- a cég akkor is, most is megkereste azokat az
értékeket, márkajellemzôket amelyeket kife-
jezni kívánt minden kommunikációs lépésével,
így támogatási tevékenységével is: minôségi,
piacvezetô és innovatív vállalat. És hasonló ér-
tékek mentén hozta meg szponzorációs dönté-
seit. Ez kívülrôl is konzekvens, követhetô és jól
átlátható volt.

NÖVEKEDVE, VÁLTOZATLANUL

GNGY: Sokáig nem kellett változtatni, léteztek
a fô elvek, és azok jól mûködtek. Amikor az elsô
elôfizetôk tömeges megszerzésének elsô kor-
szakán túljutottunk, a célcsoport is szélesedett.
Késôbb, amikor milliók feletti lett az ügyfélszá-
munk, már sokkal inkább szegmentáltnak kellett
lenni, differenciáltunk, hogy hatékonyabbak le-
gyünk. Most, amikor négymillió fölötti elôfize-
tôvel piacvezetôk vagyunk, ilyenkor a kérdés már
egészen más, mint például öt éve. Nagy meg-
fontoltságot igényel, hogy a rendelkezésünkre
álló – (a beérkezô kérésekhez, igényekhez képest)
nem is olyan sok – pénzt jól költsük el.

A mechanizmus úgy mûködik, hogy az el-
veink diktálta, gondosan eltervezett, éveken át-
ívelô programokra költjük a rendelkezésre álló
összeg kb. 90%-át. Aztán hetente érkezik be kb.
10-15 kérelem: szóban, írásban, lobbykörökön
keresztül, s ezeknek a szortírozását követôen elég
kevés marad fenn a rostán. A vállalatvezetôkbôl
álló zsûri havonta-kéthavonta ülésezik, akkor
ezt a fennmaradó 10%-nyi összeget ítéljük meg.

Miközben az átgondolt üzleti stratégia meg-
valósítása folyik, mögötte a napi munkában
kampányok sora zajlik. A kampányokhoz is kap-
csolható sok támogatás és szponzoráció. Több,
mint negyven üzletünk mûködik a vidéki
régiókban, mindenhol vannak szponzorációs,
támogatási igények, amelyek nagyon fontosak.
Ugyanazt a célt szolgálják, mint a nagy köz-
ponti kampányok, hogy erôsítsék a társadalmi
elkötelezettséget, adott esetben a céghez való
tartozás pozitív imidzsét. 

LG: Kívülrôl az is látszott: a Matáv-csoport
leányvállalatai összehangolták támogatási poli-
tikájukat oly módon, hogy kiegészítették egy-
mást. A Westel volt pl. a sport (és a populáris
könnyûzene), a Matáv pedig a klasszikus zene
és pl. a jazz események támogatója.

MÁRKAVÁLTÁS, SOKK NÉLKÜL

LG: A Westelnél valóban fontos volt, hogy a
márka értékei kifejezôdjenek a szponzorációs
döntésekben, a márkaváltás során talán ez az
igény még inkább kifejezésre került. A folya-
mat elején egyfajta „leltárt” készítettünk és
megnéztük, hogy azok a márkaértékek, ame-
lyeket eddig képviselt a cég, miképp tudnak
majd az új márkába beépülni, áthagyományo-
zódni – illetve, hogy az új márka értelmezésé-
ben kifejezésre kerülô márkaértékek hogyan
viszonyulnak egymáshoz, és hogy mindez mi-
képp változtatja meg a szponzorációs dönté-
seket és tevékenységet. A megfrissült márka
kissé más irányba tolta el a fókuszokat, a már-
kaváltást követôen az irány fiatalosabb, dinami-
kusabb, lendületesebb, kicsit talán könnyedebb
lett - és ez tulajdonképpen a támogatási poli-
tikát úgy tudta befolyásolni, hogy megtartva a
korábbi értékeket, a támogatási tevékenység is
megfiatalodott, megújult.

Azt a támogatási „módszertant”, amit a
Westel korábban követett, gyakorlatilag elfo-
gadta a T-Mobile is, ugyanakkor a T-Mobile
belevitt a hétköznapjainkba némi frissességet,
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mindez valamelyest elmozdította az irányult-
ságunkat. Néhány olyan sportág bekerült pl. a
sporttámogatási portfólióba, amit a T-Mobile
fontosnak tartott és tart (márka szempontból),
néhány olyan zenei irány is bekerül a jövôben
a zenei támogatási vonulatba, ami meg tudja
„húzni” a márkát a dinamizmus és lendületes-
ség irányába - és ami egyébként egy telített
piacon és a jelenlegi piaci helyzetben - üzleti
eredményeket is hozhat pl. a mobil zenei
vonalon. A két cég márka-portfóliója közel állt
egymáshoz. Az átmárkázási folyamat nem jelen-
tett törést, hanem egészséges változást, formá-
lódást indított el. Elmozdulást jelentett és nem
teljes irányváltást. Az anyacégünk pedig feltét-
lenül gazdagodott azáltal, hogy a mi – messze-
menôkig gazdasági beállítottságú, de kulturá-
lisan fogékony - szemléletünket is megismerte,
késôbb beépítette a nemzetközi látásmódjába. 
GNGY: Nagy bizonyítás volt nekünk ez a
márkaváltás. Végül is sikerült megmutatni a
T-Mobile-osoknak, ennek a nemzetközi nagy
családnak, hogy vannak Magyarországnak olyan
értékei ezen a területen is, amelyeket hozzá tu-
dunk tenni a nagy nemzetközi kultúrához. Egy
konkrét példát mondva: komoly „harcot” vív-
tunk például, hogy a márkaváltás betetôzését
jelentô T-Mobile Napi Kapcsolat Koncertet mi
rendezhessük. A T-Mobile nemzetközi vezeté-
sének eleinte fenntartásai voltak, hogy meg tud-
ják-e ezt a magyarok is csinálni, annak ellenére,
hogy elôtte szerveztünk már néhány koncertet.
Elküldték az árajánlatot, hogy mennyi lenne ha
ôk adnak hangot, meg képet, meg erôsítést,
meg díszleteket, meg minden egyebet. Aztán
az ajánlatból kiderült, hogy bizony többe
került volna a „segítség”, mint amennyiért mi
„kihoztuk” volna saját erôbôl. Nehezen tudtuk
elérni, hogy mi lehessünk a szervezôk. Aztán
azt mondták, hogy jól van, csináljátok meg, de
nagyon megnézzük a folyamatokat. Ez tényleg
így is volt. És hoztak még néhány száz T-Mo-
bile-ost is, a nemzetközi családból, akik bizony
nagyítóval vizsgáltak mindent.

De nagy siker lett a vége. Hamarosan meg-
érkezett a T-Mobile vezetés gratulációja. Elné-
zést kértek azért, hogy korábban kételkedtek,
és a többi országok számára példaként állítot-
ták késôbb – majd „kopírozták” is - a Kapcsolat
Koncertet. Sôt, mindenhol javasolták, hogy ilye-
neket jó lenne csinálni, s a következôknél mi
lehetünk a szakértôk. 

KARÖLTVE A TUDOMÁNNYAL

LG: Kiemelkedô területe a szponzorációs-tá-
mogatási stratégiának az oktatáshoz és tudo-
mányokhoz való kapcsolódás. Évek óta tart kap-
csolatunk egy akadémiai kutatással, nevezetesen
ez a mobilkommunikáció társadalmi hatásait
kutató program. Ötödik éve tart, és mára már
egy nemzetközi konferencia-sorozattá nôtte ki
magát. Angol nyelven, több száz résztvevôvel,
két napos konferencia keretében zajlik évente
a kutatási eredmények bemutatása. Ez egy va-
lóban élenjáró területe a társadalmi kötelezett-
ség vállalásának. 2005-ben 250 tudós vett részt
a budapesti konferencián, Európa legnagyobb
ilyen jellegû konferenciáját rendezhettük meg.
Ez már sokkal több, mint támogatás. Úgy is
nevezhetjük: értékteremtés. A T-Mobile munka-
társai, kollégáink, mérnökeink, informatiku-
saink nem egyszerûen résztvevôi a kutatási
projektnek, hanem hozzáadott értéket terem-
tenek a tudósokkal, kutatókkal közösen, messze
a cégen túli felhasználási lehetôséggel. A tudá-
sunkat is hozzátesszük a programhoz - nem
pusztán a pénzt adjuk. 

Hovatovább a kutatások egy része beépül a
marketingmunkánkba, termékeinkbe, ajánlata-
inkba, eszközeinkbe.

A TELEFONÁLÁSON TÚL

GNGY: Versenytársunk eredményeit figyel-
nünk és ismernünk kell. Ezek a helyzetek újra
és újra arra inspirálnak minket, hogy az eddigi-
eknél is jobbat és többet tegyünk, a verseny
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nagy hajtóerô, minket is erôsít. Úgy gondolom,
hogy a mobilitásban, a nemzetköziségben van
olyan tartalék, amit sokkal jobban ki kell tudnunk
használni. A T-Mobile él is ezzel. A T-Mobile
a foci VB és EB támogatóiként is eljut a sport-
szeretôkhöz. Mi – többek között - a színházakat,
illetve az Országos Széchényi Könyvtárat is tá-
mogatjuk. Olyan nemzeti kulturális intézmé-
nyekrôl van szó, amelyek kiváló partnerek.

A következô idôszakban nagyobb hangsúlyt
kap majd az újabb értékek felfedezése és hasz-
nálatának lehetôsége. Mi van a telefonáláson
túl? Az úgynevezett nem hangalapú szolgálta-
tások, s szöveg mellett a képek kapnak nagyobb
szerepet a mobil kommunikációban. Az új piaci
célok új szponzorációs és támogatási feladato-
kat generálnak, újabb lehetôséget kínálnak a vál-
lalatoknak a társadalmi felelôsségvállalásból.

36 / Hogy volt? Hogy van most
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A vállalat és Zemplén kapcsolata régi keletû.
Több mint tíz évvel ezelôtt egyik elôdöm és a
Liszt Ferenc Kamarazenekar vezetôje elhatá-
rozták, hogy egy olyan elsôsorban komolyzenei
rendezvénysorozatot hoznak létre a régióban,
amely a méltatlanul elhanyagolt vidék és láto-
gatói számára nem csak kulturális értéket teremt,
hanem segíti az idegenforgalom fellendítését is.
Az állam és az Antenna Hungária Rt. képviselô
megállapodtak abban, hogy hasonló nagyság-
rendben támogatják e rendezvényeket. Jóma-
gam 1998-ban ismertem meg a rendezvényt és
annak támogatási rendszerét. Felismertük, hogy
bár imázs szempontból önmagában nem ele-
gendô súlyú és ismertségû a rendezvény, de
mégis fontos, hogy kitartsunk a támogatás mel-
lett, mint mecénás. Az sem mellékes szempont,
hogy miután az Antenna Hungária Rt. ügyfelei
elsôsorban nagyvállalatok, ezért a rendezvény
kiváló lehetôséget teremt ezek vezetôinek meg-
hívására, egy kötetlenebb formájú kapcsolatépí-
tésre, és az egymással és családjainkkal együtt
töltött idô szervezetépítési szempontból is fontos.

A Zempléni Mûvészeti Napok fôszervezôje,
Rolla János, a Liszt Ferenc Kamarazenekar veze-
tôje és Merényi Judit az Óbudai Társaskör igaz-
gatója, egyben pedig az LFKZ Alapítvány titkára
volt. A Zempléni Fesztivál nemcsak színvonalá-
val, hanem a régióban betöltött szerepével is kie-
melkedik a hazai kulturális rendezvények közül,
hiszen a térség számára óriási jelentôsége van

gazdasági szempontból is. A kulturális rendez-
vények helyzete ma Magyarországon korántsem
biztató, állandó küzdelem jellemzi ôket a meg-
maradásért, holott olyan értékeket képviselnek,
amelyek pénzben, számokban nehezen mérhe-
tôek. Az elmúlt évek gombaként szaporodó helyi
kezdeményezései és a „fûnyírás” a kultúratámo-
gatásban fokozatosan csökkenti a nagy rendez-
vényekben az állami finanszírozást és így egyre
több esemény lehetetlenül el. Nincs könnyû hely-
zetben a Zempléni Fesztivál sem, de az elmúlt év
tapasztalatai azt mutatják, hogy csak a helyi erôk
bevonása és összefogása segíthet. Zemplénben
csak így lehet majd továbblépni, csak így lesz
lehetôség vállalati, állami és Európai források
bevonására. A korábbi szervezôk két évvel ez-
elôtt megelégelték a szélmalom harcot, és bár
lett volna lehetôségünk az „elegáns távozásra”,
de úgy döntöttünk, hogy kitartunk és nem en-
gedjük összeomlani azt, amit annyi éven át épí-
tettünk. Az újjászületett fesztivál sikeréhez
elengedhetetlen volt annak az öttagú testületnek
a részvétele, amely a fesztivál mûvészeti koncep-
ciójáért is felelôs. A grémiumot, amely tevéke-
nyen részt vesz a rendezvény szervezésében, a
hazai zenei élet kiválóságai alkotják: Gôz László,
Batta András, Héja Domonkos, Turjányi Miklós
és Hollerung Gábor. Az Interkultur kht. és az
Antenna Hungária Rt. szervezôi megújították a
rendezvényt. Rolla Jánosék sem hagyták cserben
Zemplént, egy koncert erejéig részt vesznek
azóta is a fesztiválon.

Az Antenna Hungária Rt.
és a Zempléni Fesztivál

László Géza
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Az elmúlt években a fesztivál szerves részévé
vált a határokon átívelô kapcsolat, melynek
keretében olykor a fesztivál magyar vendégei
látogattak Kassára, Mezôlaborcra, vagy hoz-
zánk érkeztek vendégek Homonnáról, Bereg-
szászról. Az Zempléni Fesztivál így  bizonyítja
Európa e régiójának kulturális egységét, s szá-
munkra a határok – ha csak a fesztivál idejére
is - már megszûntek. A másik fantasztikus
élmény a nézôk számára az, hogy a sokszor
parányi falvak templomaiban, rétjein hangu-
latos és színvonalas elôadások születnek. Egy
szabadtéri koncert sokkal emberibb, személye-
sebb, nincs akkora szakadék az elôadó és a
hallgató között. Egyes helyszíneknek és elôa-
dóknak fantasztikus hangulatteremtô erejük van,
és sokakat egy-egy zempléni koncert varázsa
nyer meg a klasszikus zenének. 

2004-ben sok más mellett átalakult a prog-
ram szerkezete is. Bár továbbra is a komolyzene
áll a középpontban, a fesztivál gazdagabbá, nyi-

tottabbá vált, s ma már számos, a rendezvényhez
illô helyi elôadás, koncert színesíti a progra-
mot. Az Antenna Hungária az utóbbi években
aktív PR munkát is végez a fesztivál hátterének
biztosítására, valamint a szponzoráción felül
reklámkampánnyal segíti az esemény beharan-
gozását. A híradásokat, sajtómegjelenéseket
folyamatosan figyeljük, annak eredményeit
több módszerrel mérjük, így a támogatás ered-
ménye kézzelfogható, mérhetô és bizonyosan
felmérhetô, így mindig tudjuk meddig mecé-
nás és mettôl haszonélvezô a vállalatunk.

Remélem az elkövetkezô években a szer-
vezôk tanulnak az eredményekbôl és az eset-
leges hibákból is, tovább erôsödik a helyi támo-
gatók, szervezôk köre és egy olyan „intézmény”
születik fejlôdik ki, amely nem függ majd a pilla-
natnyi állapotoktól, amely varázsával, kiszá-
míthatóságával hosszú távú garanciát jelent
mindenki számára.
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Nehéz a mûfaj. Saját magunkról csak úgy szeret-
nék szólni, hogy elkerüljem akár a magamuto-
gató dicsekvés, akár az álszerénység látszatát.

Manapság egyre több szó esik – úgy általában
– a mecenatúráról, támogatásról és szponzorálásról.

A különbözô véleményekben talán annyi
közös, hogy minden támogatónak van valami-
lyen indíttatása, szándéka, ízlésvilága.

Annak, hogy ki mit, miért és mikor támo-
gat, nem alakultak ki az íratlan szabályai és
szokásai. Sok cég esetében a jótékonyság dek-
laráltan az üzleti érdek vagy az üzleti érdek
által vezérelt személyes kapcsolatok építése
miatt történik. Ma még nagyon sokszor a támo-
gatók mindent a reklámnak rendelnek alá, azaz
nem tesznek különbséget a reklám célú szpon-
zoráció és pl. a karitatív tevékenység között.
Tapasztalataink szerint napjainkban a magán
szféra támogatási tevékeny-ségre képes vál-
lalatai a kemény profit követelmények miatt
pénzükért „pénzt” akarnak, azaz szponzorációs
költései esetében is rövid távú megtérülést,
„hozamot” várnak. Ez a hozam egyrészt ter-
mékeik, szolgáltatásaik reklámozásában, más-
részt imázsuk, márkanevük erôsítésében nyil-
vánul meg.

Ebben az összefüggésben mondhatjuk azt,
hogy sajátos gazdasági és társadalmi helyze-
tünkben a vállalati szféra által nyújtott támo-
gatások megtérülési követelményt támasz-

tanak, lassan alakul ki a tartós kapcsolatokra
építô, hagyományt teremtô támogatások köre.

Ritkább az olyan gyakorlat, amikor egy válla-
lat vagy pénzintézet támogatási filozófiáját és
gyakorlatát több évtized során kialakult imázsá-
hoz, erôs vállalati és márka identitásához igazítja.

Ez a néhány gondolat is arra utal, hogy a
mai magyar mecenatúra helyzetérôl szükséges
és fontos véleményt cserélni.

Bankunk, az MKB Bank hosszú és hagyo-
mányokban gazdag múltra tekint vissza. Jog-
elôdje az 1841-ben alapított Pesti Magyar
Kereskedelmi Bank a legelsô és így a legrégibb
magyar kereskedelmi bank volt. A második
világháború befejezése után 1947-48-ban a ban-
kokat államosították, de röviddel ezt követôen
gazdasági és politikai kényszerûség volt egy új,
részvénytársasági formában mûködô bank lét-
rehozása Így alakult meg 1950-ben a Magyar
Külkereskedelmi Bank Rt., azaz az idén 55
éves MKB Bank Rt.

A közkeletû mondást kicsit módosítva azt
lehet mondani, hogy a múlt és a név kötelez.
Így van ez bankunk esetében is. Több mint
másfél század, illetve az elmúlt 55 év során a
bank mindig érzékeny volt a társadalmi prob-
lémák iránt és vallotta a kulturális értékek
tiszteletét, az ilyen értékek megôrzésének fon-
tosságát. Esetünkben tehát nem most kell
kialakítani, megerôsíteni a bank külsô arcát,

Az MKB Bank és a kultúra
támogatása
— értékek teremtése, értékek megerôsítése —

Müller János
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imázsát, hanem a hagyományokat megôrizve,
a ma igényeinek megfelelôen kell felkarolni
egyes kulturális területeket.

A kultúrára fordítható állami források szû-
kössége idején természetesen óriási az indokolt
kérés és igény a támogatások iránt. Ebben a
környezetben kell nekünk is nap, mint nap
döntenünk. Kialakítottunk néhány olyan elvet,
amelyek mintegy vezérfonalként segítik dön-
téseinket. Mindenekelôtt célunk, hogy megô-
rizzük döntéseink függetlenségét, saját érték-
ítéletünkre támaszkodunk. Éves támogatási
kereteink korlátossága miatt arra is törekszünk,
hogy néhány jól kiválasztott cél támogatására
fordítsuk anyagi lehetôségeink meghatározó
hányadát. Fontos szempontunk, hogy pozitív
tapasztalatok esetén adjunk biztonságot, kiszá-
míthatóságot az általunk kiválasztott támoga-
tottak számára. Ez a megfontolás alakította ki
azt a gyakorlatunkat, hogy a kultúra számos
mûvelôjével sok éves bensôséges kapcsolatunk
alakult ki. Napi gyakorlatunknak további fon-
tos vezérelve, hogy ha támogatásunk karitatív
jellegû, azt soha nem használjuk fel reklám
célokra és a szó klasszikus értelmében vett me-
cenatúra sem eszköze harsány, magamutogató
hirdetéseknek.

Arra is gondot fordítunk, hogy támogatási
kereteink nagyobb hányadát mindig ma alkotó,
kortárs mûvészek támogatására fordítsuk.

Most pedig tekintsük át, hogy a fenti elvek
hogyan valósulnak meg a napi gyakorlatban.

Kezdjük a zenével. Ha megkérdeznénk sok
embert, hogy az MKB Bankhoz milyen zenét
társítanak, akkor a megkérdezettek többsége
határozottan azt mondanák, hogy a komoly
zenét. Bankunk több mint tizenöt éve fô támo-
gatója a világhírû Liszt Ferenc Kamarazene-
karnak. Ez a másfél évtized nem csak bensôséges
kapcsolatot alakított ki közöttünk, hanem
lehetôvé tett olyan koncerteket, zenei esemé-
nyeket, amelyek a magyar és nemzetközi zenei
élet élvonalában tartották a zenekar mûvészetét.
A zenekar hívására olyan világhírû szólisták

jöttek hazánkba, akik korábban nem, vagy csak
nagyon ritkán léptek fel magyar pódiumon.
Ma már nemcsak karácsonyi koncertjeink
jelentenek zenei csemegét, hanem hagyományt
teremtettünk a Liszt Ferenc Kamarazenekar
Szent Márton napi koncertjeivel a Pannonhal-
mi Fôapátság Bazilikájában.

Közvetve a komolyzenét, de még inkább a
zenei kultúrát kedvelô embereket támogatjuk
akkor, amikor felkaroljuk az Operabarát Ala-
pítvány tevékenységét, ahol együttmûködésünk
már több mint 10 éves  múltra tekint vissza.

Klasszikusok természetesen más zenei ágak-
ban is születnek, mint például a jazz világában.
A zenei minôség, az elôadók gondos kiválasz-
tása és a lelkes szervezés inspirált bennünket,
amikor elhatároztuk az évente megrendezésre
kerülô nagykanizsai jazz fesztivál támogatását.
Az évek során ez a fesztivál is rangos, közked-
velt zenei eseménnyé vált, és örülünk annak,
hogy a siker részesei lehetünk.

A banküzem többnyire a rideg és konok
számok világa. Ennek ellenére vagy talán éppen
ezért a szépirodalmat is közelállónak tartjuk
bankunkhoz. Öt évvel ezelôtt alapítói voltunk
az elsô és mindmáig legrangosabb magyar iro-
dalmi díjnak. E díjban többek között olyan
jelentôs kortárs írók részesültek, mint Ester-
házy Péter vagy Parti Nagy Lajos. A mai ma-
gyar irodalom elôtt tisztelegtünk akkor is,
amikor az elmúlt évben bankunkhoz kötôdött
a Szépírók Társaságának díja. 

Talán furcsán hangzik, de a kultúra részének
tekintjük szûkebb környezetünk arculatát és
alakítását is. Ennek jegyében került felújításra
a 90-es évek közepén bankunk székháza, közis-
mertebb nevén a Tiszti Kaszinó. A XIX. század
végén épült épület ma már eredeti szépségé-
ben látható, falait pedig bankunk gazdag
képzômûvészeti gyûjteménye díszíti. A gyûjte-
mény gyarapításakor fontos szempont, hogy a
festmények vásárlása nem a kincsképzés esz-
köze. Az épület adottságait is figyelembe véve
a XIX. századi nagy magyar festôk alkotásait
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vásároltuk meg, szabályként betartva, hogy
kizárólag magyar festôk képei kerüljenek a
gyûjteménybe. Vannak olyan jelentôs mûalko-
tások, amelyeket a bank azért vásárolt meg,
hogy tartósan az országban maradjanak. Így pl.
Barabás Miklós és Székely Bertalan egy-egy
jelentôs alkotása a Magyar Nemzeti Galéria
állandó kiállításán látható, és a képek mellett
diszkrét felirat jelzi, hogy azok a bank tulaj-
donát képezik. Idôrendi sorrendben a XIX.
század után kezdtük el gyûjteni a XX. század
elsô felében élô jelentôs magyar festôk mûveit.
A ma élô szobrászok közül kérésünkre szü-
letett meg Melocco Miklós, Csíkszentmihályi
Róbert, Sándor Antal, vagy Barabás Márton
egy-egy szép alkotása. 

Képzômûvészeti gyûjteményünket, amely
több nagy magyar festô fô mûvét is tartalmazza,
szeretnénk a mûkedvelô közönség számára is
láthatóvá és élvezhetôvé tenni. Ezért ez év októ-
berében a KoGart Házban 6 héten keresztül
láthatóak lesznek gyûjteményünk legszebb és
legritkább darabjai.

Mint a bevezetôben is említettem, kultúra
támogató tevékenységünk fontos elve az érté-
kek megôrzése. Az értékeket csak az emberek
ôrizhetik meg és fontos számunkra, hogy a
jövô generációi is fogékonyak legyenek a kul-
turális értékek iránt. Ezért hoztunk létre egy
MKB ösztöndíjat, amelynek részesei az ország

minden területérôl tehetséges, de szegény sorsú
gyermekek lehetnek. Az általános iskola máso-
dik osztályától pályázati úton befogadott gyer-
mekeknek azt ígérjük, hogy az egyetemi vagy
fôiskolai diploma megszerzéséig támogatjuk
tanulmányaikat. Ösztöndíjas „családunknak” ma
már 105 diák a tagja és a 8 éve megkezdett prog-
ram eredményeképpen ma már több egyetem-
re és fôiskolára járó ösztöndíjasunk is van.

Hasonló szellemben gyûjtünk össze 1200
gyermeket az ország minden szegletébôl a kará-
csony elôtti vasárnapon és hagyományosan az
Állami Operaházban egy Diótörô elôadáson
kerülhetnek életükben elôször kapcsolatba a
zene és a helyszín varázsával.

Végül még két gondolat.
Kultúra támogató tevékenységünket széles

körben és hangosan nem reklámozzuk, szá-
munkra az értékek megôrzése és az értékalkotó
folyamat támogatása a fontos. Hiszünk abban,
hogy ez a szó igazi értelmében vett mecena-
túra napi munkánkat is segíti, mert az önzetlen
támogatás filozófiája részévé válik munkatár-
saink gondolkodásának is.

Teszünk annyit, amennyi saját erônkbôl telik.
Úgy gondoljuk azonban, hogy bizonyos kul-
turális területeken egy elôrelátható és kiszámít-
ható állami szerepvállalás és a magánszféra
összefogása sokkal több kulturális érték haté-
kony felkarolását tenné lehetôvé.
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AZ ELSô ÉVEK

A kilencvenes évek közepén a Magyar Aszfalt Kft.
életében megjelent egy új tulajdonos. Bauhold-
ing-nak hívták ezt a dinamikusan fejlôdô céget,
nagyon szimpatikus menedzsmenttel, Spittal
székhellyel. Ôk voltak azok, akik megvásárolták
a Magyar Aszfalt Kft.-t és még több hasonló
közútépítô vállalatot. A tulajdonos, Hans Peter
Haselsteiner, maga is mûkedvelô révén, már
korábban is folytatott mecenatúrát Ausztriában,
osztrák festôket támogatott szûkebb pátriájában.
A magyarországi privatizációt követôen meg-
maradt az az elve, filozófiája, hogy Magyaror-
szágon, bár osztrák a tulajdonos, a cég az magyar,
magyar emberekkel, magyar dolgozókkal, tehát
a magyar identitás erôsítése az, ami számunkra
és az ô számára is fontos. ô adott engedélyt arra,
hogy a díjat annak idején megalapítsuk, elindít-
suk, hogy mûvészeti tevékenységet támogassunk.
Mi a festészet támogatása mellett döntöttünk.
A festészetet magam is szerettem, mindig is
közel állt hozzám ez a mûvészeti ág.

A Strabag Festészeti Díj tehát 1997-ben, a Ma-
gyar Aszfalt Kft festészeti díjként indult útjára.

Éveken keresztül futott ezen a néven, annak
ellenére, hogy a Kft. akkor már osztrák tulaj-
donban volt. Mi itt tulajdonképpen az osztrák
mûpártolás mintáját vettük át. Ha ôszinték
akarunk lenni, azt lehet mondani, hogy Magyar-
országon, mint állami tulajdonú vállalat, közel
sem fektettünk ekkora energiát abba, hogy ilyen

fajta mecenatúrát folytassunk. A privatizáció-
nak, amire lehet mondani jót is meg rosszat is,
alapjában véve rengeteg pozitívuma és rengeteg
hozadéka volt a gazdasági területeken túl. Ter-
mészetessé vált, hogy egy privát cégnek, amely
olyan nagyságrendû, mint a Magyar Aszfalt,
vannak ilyenfajta feladatai, pontosabban kell,
hogy legyenek ilyen feladatai, s ez a dolog egy
nagyszerû célt, nagyon jó utat szolgál. Pedig így
utólag visszatekintve, akkor még mi sem tudtuk,
hogy milyen úton fog haladni, továbbfejlôdni
ez az ország.

EGY NÉVVÁLTOZÁS OKAI

A 2001-ben bekövetkezett névváltozásnak az
egyetlen oka az volt, hogy idôközben a Magyar
Aszfalt Kft tulajdonosa, a Bauholding, amely egy
osztrák érdekeltségû, tulajdonosú cégcsoport
volt, megvásárolta a németországi Strabag Rt-t.
Ennek a folyamatnak a gazdasági része igen
érdekesen alakult.

Ahogy a világ fejlôdik, változik, egyes válla-
latok megerôsödnek, mások pedig gyengülnek.

Németországban a Strabag, - amely egy na-
gyon nagy építôipari vállalkozás volt – meg-
roggyant, s az osztrák cégcsoport, a Bauholding
képes volt megvenni a Strabagot. Bizonyára min-
denki számára ismerôsen hangzik az a hasonlat,
amikor a kishal megeszi a nagyhalat. Szóval ez az
osztrák kishal megette a németországi nagyhalat,
aminek következtében több dolog is történt:

A Strabag Festészeti Díj
múltja és jelene

Appelshoffer József
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azonnal tulajdonába került az ausztriai Strabag,
amely a német Strabag leányvállalata volt, az
ausztriai Strabag után viszont kezébe került a
magyarországi Strabag, mivelhogy a magyar-
országi Strabag pedig az ausztriai Strabag
leányvállalataként mûködött. Kialakult tehát az
a helyzet, hogy Magyarországon az új tulajdo-
nosnak, illetve tulajdonosi körnek egyszerre
két nagyvállalat volt a kezében: a Strabag és a
Magyar Aszfalt.

Egy ideig egymás mellett mûködött a két
cég, késôbb azonban rájöttek, hogy ennek így
nincs értelme. Ekkor döntöttek úgy, hogy egye-
sítik a két céget – bár, az igazat megvallva akkor
ez nekünk itt nem nagyon tetszett. A fúziót
követôen az új cég neve a nemzetközileg jobban
ismert, bejáratottabb Strabag Rt. lett.

Az ezt követô elsô évben még Magyar Aszfalt
Díjat adtunk ki, utána azonban rájöttünk, hogy
ez így elég furcsa helyzetet teremt és úgy dön-
töttünk, hogy a díjnak ezentúl Strabag Festé-
szeti Díj lesz az elnevezése.

A Magyar Aszfalt cégnevet azonban meg-
ôriztük, mert egy leányvállalatunknak, az aszfalt-
keverô cégnek ez a neve, és levédtük, hogy ezt
a nevet ne tudja más használni.

HOGYAN ÉRDEMES
KULTÚRÁT TÁMOGATNI?

Teljesen egyértelmûvé vált számunkra, hogy
ha már támogatunk, akkor olyan módon támo-
gassunk, hogy annak értelme, haszna legyen és
segítsen. Ez egy olyan dolog, hogy segítsek egy
családnak a beiskolázásnál, vagy egyszerûen csak
adjam oda nekik a füzeteket készen, megvéve.

A Strabag Festészeti Díjban az a különleges,
hogy minden elemét a lehetô legmagasabb szak-
mai és mûvészeti szinten akarjuk tartani: a leg-
jobb szakembereket kérjük fel, a legjobb zsûrit
hívjuk meg.

Ez azért alakult így, mert mindig tisztában
voltunk vele, hogy mi nem értünk ehhez. Az

ember legyen ôszinte: mi nem vagyunk jártasak
abban, hogy bizonyos szakértôi szemmel a mai
modern festészetben mi az, ami várhatóan na-
gyobb értéket fog képviselni, mint valami más.
Ezért találtam ki, hogy vegyünk be egy olyan
festômûvészt, akiben megbízunk. Így kerültünk
kapcsolatba Pincehelyi Sándorral, aki festômû-
vész, tanár, és a Pécsi Galériában sok évig igazgató
volt. Magát a festészeti díjat megalapítása és elin-
dítása óta ô gondozza. A kezdetektôl fogva az ô
kezében van az irányítás, a lebonyolítás. Lényeges
szerepe van abban is, hogy ilyen színvonalas a
zsûri. Neki köszönhetjük továbbá, hogy sikerült
felkerülnünk a Ludwig Múzeumba. Ez így nagyon
jól mûködik, s azért követeljük meg a maximumot
mindenben, mert azt mondjuk: mi egy nagynevû,
megbízható, jó cég vagyunk, és ha valamit csiná-
lunk, akkor annak is jónak és színvonalasnak
kell lennie. Az általunk alapított díjnak olyannak
kell lennie, amit ha átadunk a díjazottnak, annak
felcsillanjon a szeme. Így sikerült az elsô pillanattól
kezdve egy igen tisztes díjat elindítanunk.

Ami még nagyon fontos: pontosan meghatá-
roztuk a célcsoportot. A díj kimondott célja az,
hogy fiatal magyar festôket támogasson. A pályá-
zónak fiatalabbnak kell lenni 40 évnél. Tagja kell,
hogy legyen valamilyen képzômûvészeti szakmai
szervezetnek. A graduális képzésben részt vevô
hallgatók nem indulhatnak a pályázaton. Egy pá-
lyázó egyszerre három képpel indulhat.

Az elmúlt kilenc évben pályázatunkon szép
számmal vettek részt a mûvészek - a pályamû-
veket beadók száma évente 70-100 fô között
mozgott – és reméljük, hogy ez a továbbiakban
is így lesz.

A díj alapítása óta egyszer változtattunk a
díjazási módszeren. 2000-ig a zsûri egy-egy
elsô, második és harmadik díjat és egy külön
díjat ítélt oda. A különdíjas általában a pálya-
kezdô fiatal mûvészek közül került ki. 2001-tôl
a zsûri egy fôdíjat és egy alkotói támogatást ítél
oda. A díjjal járó pénzösszeg változott, de nem
csökkent. A Strabag vezetése a díjak odaítélé-
sébe nem szól bele.
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A beadást követô héten a zsûri dönt a pálya-
mûvekrôl. A díjazottaknak lehetôségük van
részt venni egy kiállításon a Ludwig Múzeum-
ban, továbbá katalógust készíteni a segítsé-
günkkel. A díjazott alkotások természetesen
nem kerülnek a Strabag tulajdonába, de a nyer-
tesektôl a késôbbiekben gyakran vásárolunk
képeket. A díjazottak közül - és itt nem az elsô-
illetve fôdíjasokra gondolok elsôsorban, -
sokan ma már ismert, szép pályával rendelkezô
mûvészek. Ez azért külön öröm számunkra,
mert azt gondoljuk, hogy valamilyen mérték-
ben mi is hozzájárultunk sikereikhez.

A szakértôi zsûri tagjai jelenleg: Néray Katalin,
Kovalovszky Márta, Hegyi Lóránd és Pincehe-
lyi Sándor. A zsûrit idén további két fôvel bôvítjük.

Az évek során számos festményt vásároltunk.
Gyakorlatilag itt is ugyanaz a stílus, ugyanaz a
korosztály a célcsoport, tehát a mai modern
magyar festészet. Minden festmény alkotója
magyar, legtöbbjük fiatal, sok közülük indult fes-
tészeti díjakon és sok közülük díjazott is volt.
Nagyon kevés olyan képet vettünk, amely nem
ebbe a kategóriába tartozik. A vásárlás általában
úgy történik, hogy Pincehelyi Sándor javasol
képeket, de én is szívesen elmegyek az adott
mûterembe, ezután pedig együtt megnézzük és
kiválasztjuk a nekünk legjobban tetszô festmé-
nyeket. Mostanság egy kollégám és egy kollé-
ganôm járják ezeket a helyeket, akik jó ízléssel
válogatnak az ott lévô képekbôl. Ezt a tevékeny-
séget szintén folytatni kívánjuk az elkövetkezô
idôszakban. Évente mintegy 4-5 festmény meg-
vásárlására van lehetôségünk.

A Strabag Rt. a festészeti díjon kívül mûködteti
a Strabag Galériát is.

Gyûjteményünk jelenleg 45 festménybôl áll.
Kicsit igazságtalanul használjuk a képeinket,
mert zömmel a budapesti irodaházainkban van-
nak kiállítva, de hát nekünk ugyanekkora iroda-
házaink vannak Pécsen, Debrecenben, Gyôrben,
Szegeden, nem is beszélve a kisebb irodákról.
Úgyhogy ha a képek mennyisége egyszer – remél-
hetôleg minél hamarabb – meghaladja az iroda-

ház méretét, úgy lesz még elég hely ezek méltó
elhelyezésére. Biztos vagyok benne ugyanakkor,
hogy 20-25 év múlva kell majd rendezni egy
állandó kiállítást a gyûjteménybôl.

A DÍJ HATÁSA A
MÁRKAÉPÍTÉSRE

A Strabag Festészeti Díj pozitívuma, hogy olyan
neve van már, hogy azok, akiket érdekel a mû-
vészet, figyelnek rá, és a Strabagról nemcsak az
jut eszébe az embereknek, hogy egy nagy
építôipari vállalat, vagy hogy itt rosszat, ott jót
épített, hanem az, hogy van valami több is
ebben a cégben, hogy lám, erre is képesek. Fon-
tos megmutatni, hogy itt is olyan emberek dol-
goznak, akik érdeklôdnek más dolgok iránt is.

Az a pénz tehát, amelyet az általunk alapí-
tott díj finanszírozásába fektettünk be, márka-
építési szempontból rendkívüli elônyöket
jelentett cégünknek, mert megtérült úgy, hogy
közben a márkát is gazdagította.

Ha ugyanezt a pénzt egy kulturális intéz-
ménynek adtuk volna oda, egyszerûen elveszett
volna annak költségvetésében, senki nem tudná
pontosan mi történt vele.

A kulturális szponzorálásnál kevés olyan esetre
láttam példát, hogy egy külföldrôl – jelen esetben
Ausztriából – bejött, átvett példa ilyen jól
mûködjön.

A Strabag bécsi irodája új épületének falain
lévô képek az általuk – nyilván osztrák – festôk-
tôl vásárolt festmények, a tanácskozó termeket
pedig hatalmas plasztikák díszítik. Úgy néz ki,
hogy ebben a cégben ez a fajta szemlélet már
nem fog háttérbe szorulni – a vezetôség „meg
van fertôzve” ezzel a dologgal.

Szezonban 3500-4000 ember dolgozik ná-
lunk – rengeteg fajta ember, kezdve a magasan
kvalifikált mérnököktôl, a közgazdászoktól, az
egyszerûbb munkásokig. 

Az igazat megvallva, az utóbbiakhoz sajnos
kevesebb információ jut el cégünk kulturális
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támogatásait illetôen. Ennek két oka van. Egy-
részt, mivel ezek az emberek nem járnak sokat
a központi irodáinkban, nem látják, ha pl. egy
mûvész jár nálunk, ha egy új kép kerül be a
gyûjteménybe. Másrészt viszont, sajnos az
építôipar, de más ipar sem arról híres, hogy az
emberek hallatlanul mûpártolók lennének.

Van a cégnek egy olyan része, egy kemény
mag, aki szereti csinálni ezt a fajta dolgot, aki
akarja, hogy ez legyen. És azért ez kivált vala-
miféle provokációt az emberekbôl, pro- vagy
kontra. Megosztja a véleményeket, de azt kell
mondanom, hogy ez is megéri. Mert amikor
megáll egy kollégám és megszemlél egy képet,
amelyet éppen akkor vettünk, és elkezdi kri-
tizálni, azt én úgy értékelem, hogy valami elin-
dult. A kortárs, modern mûvészet befogadása
nem könnyû. Nagyon örülök, és pozitívumnak
veszem, ha valaki foglalkozik vele.

A festményeknél az, hogy tetszik-e egy adott
mû, ízlés dolga. Ha gondolatban odáig eljut-
nak az emberek, hogy hogyan jöhetett létre
maga a kép, tehát hogy nemcsak nekiállt fes-
teni a mûvész valamit, hanem az agyában leját-
szódott egy folyamat, amit ô vászonra akart
vinni – szóval, ha idáig eljutunk, az már valami.
Gyakran mondják, hogy a kreativitás egyre
nagyobb érték a menedzsmentben, s a kultúra
segíti ezt. Ebben én nagyon hiszek. Az, hogy
megjelenik egy gondolat képi formátuma, ahhoz
partnernek kell lenni a nézônek is. Ha akar. Mert
van olyan ember is, aki semmire sem hajlandó,
aki direkt bezárja magát - egyszerûen nem haj-
landó arra, hogy az agyát megtornáztassa. Sajnos
rengeteg ilyet lehet látni. Az emberek bezárkóz-
nak, és tulajdonképpen nem is tudják hogy miért.

Összegzésül azt lehet mondani, hogy az a
topmenedzsment, amely elhatározta, és nagy
kedvvel, szívvel-lélekkel gondozza ezt a dolgot,
csak nyert. Kreatívabbá vált, és ezáltal „megmoz-
gatta”, aktivizálta, kreatívvá tette az egész céget.

Ma már nagy örömmel látom, hogy több
vállalkozás, vállalkozó is folytat hozzánk hasonló
mecénási tevékenységet. Úgy gondolom, hogy

ez a fajta tevékenység, a mûvészetek ilyenformán
való támogatása a késôbbiekben növekedni fog.
Jó, hogy mi már bent vagyunk ebben a körben.

Az eddigi díjazottak listája:

Magyar Aszfalt Festészeti Díj:

1997. I. díj Szûcs Attila, II. díj Köves Éva,
III. díj Gál András, Különdíj Káldi Katalin.

1998. I. díj Baranyai Levente,
II. díj Szurcsik József, III. díj Csáki Róbert,
Különdíj Erdélyi Gábor.

1999. I. díj Hajdú Kinga,
II. díj Braun András, III. díj Szalai Katalin,
Különdíj Nagy Kriszta

2000. I. díj Wolsky András,
II. díj Hecker Péter, III. díj Somody Péter,
Különdíj Nemere Réka

Strabag Festészeti Díj:

2001. Fôdíj: Király András
Alkotói támogatás: Csurka Eszter, Für Emil,
Nagy Gabriella, Vásárhelyi Zsolt

2002. Fôdíj: Radák Eszter
Alkotói támogatás: Dániel András, Haász
Katalin, iski Kocsis Tibor, Kupcsik Adrián

2003. Fôdíj: Gyôrffy László
Alkotói támogatás: Csiszér Zsuzsi, Ernszt
András, Oláh Mátyás László, Páll Tibor
Krisztián

2004. Fôdíj: Kovács Lola
Alkotói támogatás: Chilf Mária, Juhász
Dóra, Kapitány András, Szász Sándor
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„Mûvészóriások óriásmetszetei” alcímmel
mutatta be a Szépmûvészeti Múzeum Dürer
és kortársai fametszeteit, amelyek a XVI.
század elején, I. Miksa császár megrendelé-
sére készültek. Az itthon teljességében elô-
ször bemutatott metszet-sorozat interaktív
bemutatóját és weboldalát a Mirai Inter-
active, a kiállítás támogatója készítette el.
(http://durer. szepmuveszeti.hu,
http://durer.szepmuveszeti.hu)

Az interaktív
ügynökségi gyakorlat

Az interaktív ügynökségi piacon már csak azért
sem beszélhetünk jól bejáratott szponzorációs
gyakorlatról, mert ágazatunk meglehetôsen fiatal
piaci jelenség. Szakmánk, a digitális, interaktív
marketing-kommunikáció, az elmúlt évek során
különült el teljesen a marketing-szakma egyéb
ágaitól, vált le másik oldalról az IT-ágazatról,

A Mirai Interactive és a
kultúra-támogatás

Szeszlér Vera
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hogy vállalati megrendelôk üzleti sikereihez
komplex eszközeivel hozzájárulhasson.

A Mirai Interactive több mint nyolc éves
mûködésének kezdete óta végez támogatói tevé-
kenységet. 1999 óta dolgozik együtt az Unicef
Magyar Nemzeti Bizottságával, amelynek webes
megjelenését (http://www.unicef.hu) elkészí-
tette, azt rendszeresen frissíti, és támogatói
kampányokhoz is felkínálja segítségét. A Pro
Minoritate Alapítvány megbízásából a 2004-ben
kategóriájában az Év Honlapja díjat is meg-
szerzô csángó magyarok honlapját szintén
kedvezményesen készítette el (www.csango.hu),
és a Magyar Hospice Alapítvány szintén a Mirai
segítsége révén, 2004-ben gazdagodott új webes
megjelenéssel (http://www.hospicehaz.hu).

Kulturális támogatás, klasszikus szponzorá-
ciós tevékenység azonban elôször szerepel a
Mirai Interactive hosszú távú befektetései
között. Innovatív és hatékony megoldásai, elé-
gedett ügyfelei és éves árbevételének emelke-
dése révén ezévre jutott abba a középvállalati
kategóriába, amelyben egy vállalatnak már nem-
csak célszerû, vagy „szép tôle”, hanem köteles-
sége is a kultúra támogatása. Jól felfogott saját
érdeke, hogy célcsoportjai számára is meg-
határozza magát, jól felfogott közös társadalmi
érdeke pedig az, hogy kivegye részét a kultúra
támogatásából. Ahogy a támogatási kultúra fej-

lesztésébôl is. Kommunikációjával nemcsak saját
presztízsét növelheti, hanem leteszi a garast a
mûvészet, a kultúra, és a támogatás szükséges-
sége mellett is. 

Miért éppen Dürer?

Marshall McLuhan kommunikáció-kutató
klasszikus megállapítása szerint a médium maga
az üzenet. Így a Mirai Interactive-nak sem volt
más dolga, mint megválasztani az üzenete szá-
mára releváns médiumot. 

A Mirai küldetése, hogy innovatív és haté-
kony digitális kommunikációs megoldásaival
támogassa partnerei üzleti sikerét. Részlete-
iben vizsgálva, Dürer és kortársai innovatív fa-
metszet-technikája - amely saját korában a
lehetô legmodernebb sokszorosítási szemlélet
és eljárás volt - beszédes párhuzamot kínál az
üzenet megfogalmazására. I. Miksa császár
ugyanis azért hívta össze a mûvészeket, hogy
diadalát a korában leghatékonyabb módon – a
lehetô legtöbb példányban reprodukálható for-
mában, fametszeten ábrázolják, hogy aztán ô
propagandát csinálhasson saját tevékenységének.
Nyert csatát ábrázoló diadalmenetet és diadal-
kaput metszetett a mesterekkel, amit utána –
ha nem szakította volna félbe tevékenységét el-
halálozása – elküldött volna uralkodói udva-
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rokba, könyvtárakba ajándékul. A XVI. század-
ról lévén szó ez a fajta gondolkodás igencsak
megelôzte korát. A Mirai Interactive által kép-
viselt interaktív digitális kommunikációs meg-
oldások a jelenkor üzleti életében hasonló
innovativitásról, hatékonyságról tesznek
tanúbizonyságot.

Az együttmûködés

Ideális megbízói-megbízotti viszonyban a meg-
bízó valóban megbízik ügynökségében. A Szép-
mûvészeti és a Mirai együttmûködésében egyér-
telmûen érezhetô volt, hogy a két fél hasonló
célért dolgozik a közös projekten. A cél pedig:
a kiállítás anyagához méltó bemutatót készíteni
a kiállítótérben elhelyezett webterminálokon,
és az interneten, a kiállítás weboldalán.

A létrehozott értéket pedig már az ügynök-
ség ügyfeleinek is érdemes volt „továbbadni”.
Élt a kínálkozó lehetôséggel, és a kiállítás meg-
nyitását követôen meghívta kulcsügyfeleit egy
közös tárlatlátogatásra, melyen Dürer és kor-
társainak mûveivel és a fametszés technikájával
együtt ismerkedtek meg. A Múzeum munka-

társai által tartott, kifejezetten jó hangulatú
tárlatvezetés után állófogadást is rendeztek a
meghívottaknak, ami a szokásosnál személye-
sebb beszélgetésekre, ismerkedésre is alkalmat
nyújtott, sôt, még egy ajándék-metszetet is haza-
vihetettek a vendégek emlékül. Az egyikük
által kellemes meglepetésként értékelt gesztus
az ügyfélkapcsolatoknak is jót tett, és a Mirai
munkatársai körében is népszerû volt a számukra
rendezett hasonló tárlatlátogatás. Mindez
„érzelmi síkon” erôsítette meg azt a benyomást,
hogy a mûvészet támogatása a felek kölcsönös
elégedettségére, épülésére szolgálhat. Nemcsak
hosszú távú, kommunikációs befektetésként
tekintett tehát az ügynökség a szponzorációra,
hanem rövidtávon is erôsítette vele legfonto-
sabb kapcsolatait.

A Szépmûvészeti Múzeum és a Mirai Inter-
active közös projektjének megvalósulásához
természetesen elengedhetetlenül fontos volt az
is, hogy a Múzeum fôigazgatója, Dr. Baán László
vadonatúj, nálunk még szokatlan elképzelések-
kel állt neki a gondjaira bízott mûintézmény
felvirágoztatásának. Az intézmény közelmúlt-
béli, jól propagált és kivételesen népszerû

kiállításaiból is arra követ-
keztethetünk, hogy a fô-
igazgató mûvészeti elköte-
lezettsége mellett nem riad
vissza attól sem, hogy üzleti
szemléletben menedzselje
intézményét. Ahogy a
Mirai Interactive is elsôd-
leges szempontnak tekinti
azt, hogy a for-profit szféra
egyik ágazatának egyik ve-
zetô cégeként ne csak a ter-
melésnek, hanem a mûvé-
szetnek is szenteljen figyel-
mébôl, erejébôl.
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Az E.ON Hungária csoport Magyarország
vezetô energiaszolgáltatójaként, mintegy 3 millió
fogyasztót lát el elektromos árammal és gázzal,
az ország 15 megyéjében.

A cégcsoport 1995 óta szereplôje a magyar gaz-
daságnak és az elmúlt egy évtized alatt az ország
10 legnagyobb árbevétellel rendelkezô cégeinek
elôkelô csoportjába került, beruházásait tekintve
pedig az ötödik legnagyobb vállalat idehaza.

A gazdasági élet egyik meghatározó szerep-
lôjeként az E.ON Hungária csoport tudatában
van annak, hogy nemcsak gazdasági tevékeny-
sége, de társadalmi szerepvállalása is fontos, s a
,,good corporate citizen” szerepét a cégcsoport
igen komolyan veszi. Így szinte magától érte-
tôdô, hogy a társadalom, de akár csak a helyi
közösségek számára fontos értékeket, hagyomá-
nyokat és új kezdeményezéseket, tehetségeket
egyaránt támogat a cégcsoport a kultúra, a tudo-
mányok, az oktatás és a sport területén. 

A kulturális támogatások terén a cégcsoport
számára kiemelkedôen fontos, hogy aktuális
energiaszolgáltatási területein létrejövô – azaz,
jelenleg az Észak-és Dél-dunántúli régióban,
valamint a Tiszántúlon,- olyan produkciókhoz,
intézményekhez, rendezvényekhez adja támo-
gatását, amelyek kimagasló mûvészi színvonalat
képviselnek, s ez által az országos hírnevet is
kiérdemelték, valamint hagyományaikban érték-
ôrzôk vagy éppen hagyományteremtô új kezde-
ményezést képviselnek. 

További fontos szempont az E.ON Hungária
számára, hogy olyan kulturális élmények létre-
jöttét támogassa, amelyek a régió lakosai közül
sok embert, sokféleképpen szólítanak meg, s

amelyek a régiók életének gazdagításához és
színesítéséhez hozzájárulnak.

A fenti elvek mentén az E.ON Hungária
idén immár második alkalommal támogatta az
egyik legrangosabb hazai zenei eseménysoro-
zatot, a Veszprémi Ünnepi Játékokat. A VÜJ
kezdeményezése révén nemcsak Budapestre
látogatnak el a könnyû és komolyzenei világ-
sztárok, hanem egy történelmi városba, annak
is egy csodálatos helyszínére, a Veszprémi Várba
is eljutnak a különleges produkciók.

A Fesztivál szervezésében léptek színpadra
2004-ben és 2005-ben többek között olyan világ-
sztárok, mint Bobby McFerrin, José Cura, Al di
Meola, Rost Andrea, és számos magyar zenei
nagyság, akik a legszélesebb közönség kedvencei.

Észak-dunántúli regionális kezdeményezés-
ként indult, s mára az ország második legna-
gyobb szabadtéri eseménysorozatává nôtte ki
magát a Kapolcsi Mûvészetek Völgye. Az egy-
hetes program során több tízezer látogató keresi
fel a festôi környezetben lévô kis településeket,
melynek áramellátását az E.ON biztosítja.

Az idén 36. alkalommal kerül megrendezésre
Debrecen legnagyobb hírû és egyben leglátvá-
nyosabb köztéri rendezvénye, a Debreceni
Virágkarnevál. A karnevál Európa egyetlen,
ilyen méretû virágkompozíciókat felvonultató
rendezvénye, melyen minden alkotás csakis élô
virágokból készül. Az E.ON a virágkarnevál aktív
támogatója, ami azt jelenti, hogy a vállalat saját
virág-kocsival is képviselteti magát az országos
hírû tradicionális nyári eseményen. Debrecen-
ben a nagyhírû Csokonai Színház is részesül a
helyi áramszolgáltató támogatásában.

Energia a kultúráért
Kovács Ildikó
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A táncmûvészet egyik fôvárosának számító
Gyôrben, hosszú évek óta nyújt támogatást a
világhírû Gyôri Balett produkcióinak megva-
lósításához az E.ON, illetve kiemelkedô mûvészi
teljesítményével a Pécsi Balett is élvezi a vál-
lalat támogatását. Szintén a dél-dunántúli régió
egyedülálló kezdeményezése, a Pécsi Napok,
mely nemcsak a helyieknek, de az idelátogató
külföldieknek is tartalmas kikapcsolódást jelent.

Szerencsés helyzetben van az E.ON, hiszen
három szolgáltatási területének olyan központjai
vannak – Pécs, Gyôr és Debrecen – amelyek
Budapest mellett évszázadok óta meghatározó
szereplôi a magyarországi kulturális életnek.
Nem véletlen, hogy mindhárom város pályázott
az Európa Kulturális Fôvárosa 2010 címre.

Oktatás
A budapesti intézmények mellett számos
városban immár hagyománya van az E.ON és
a helyi felsôoktatási Intézmények közötti szoros
együttmûködésnek. Álljon itt példaként az egyik
legrégebbi, mintegy hat éve fennálló együtt-
mûködés: A dél-dunántúli régió kiemelkedô
felsôoktatási intézményével, a Pécsi Tudomány
Egyetemmel egymás kölcsönös segítésére
vállalt kötelezettséget az E.ON, többrétû
együttmûködés keretében:
- Az E.ON Kutatási pályázatot írt ki az egye-

tem oktatóiból, kutatóiból és hallgatóiból
alkotott csoportok számára. A kutatási pályá-
zatok célja, hogy a résztvevôk a gazdasági élet
mindennapi kérdéseinek megoldásához tudo-
mányos munkával szolgáljanak. A program-
ban a Közgazdaságtudományi Kar és a Pollack
Mihály Mûszaki Fôiskolai Kar vesz részt.

- A szakember-utánpótlás érdekében két
hallgató részére egyéves hallgatói ösztöndíjat
alapítottunk.

- Az innováció elôsegítése céljából e karokkal
közvetlen együttmûködést folytat, valamint
részt vesz olyan kutatói programokban, ame-
lyek ipari vállalatok bevonását igénylik.

- Az egyetem hallgatói számára oktatási lehetô-
séget biztosít a vállalat, melynek keretében
megismerhetik a korszerû, SAP alapú válla-
lati informatikai rendszereket.

2003-ban került felavatásra Budapest legújabb,
német tannyelvû egyeteme, az Andrássy Egye-
tem. Az oktatási intézmény könyvtárának mega-
lapozásához nyújtott segítséget az E.ON, mintegy
két és félezer könyvet adományozva a könyvtár-
nak, annak érdekében, hogy elôsegítse az egyetem
céljának megvalósítását, a közép - Európai térség
integrációját az Európai Unióba. Ez a könyvado-
mány képzi a bibliotéka alapját, mely az évek
során további több száz kötettel bôvül. Az egye-
temen a német tannyelvû oktatás keretében veze-
tôket képeznek a térség számára, akik értik és
megértik a régió különleges helyzetét.

A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola
illetve a Zeneakadémia olyan értéket képviselnek,
amelyekhez az E.ON szívesen adja nevét és támo-
gatását. Az intézmény keretein belül olyan magas
szintû oktatás folyik, amely világszerte méltán
ismert és elismert. A vállalat által támogatott szak-
mai napok során az érdeklôdôknek lehetôsége van
bepillantást nyerni a Zeneakadémia mûködésébe
és az itt folyó szakmai munkába egyaránt, e
mellett az együttmûködés részét képezik koncer-
tek, tehetség-programok és német-magyar csere-
programok támogatása és megvalósítása is.

A német–magyar
kulturális kapcsolatok
erôsítése

Az E.ON Hungária és közvetlen tulajdonosa, a
müncheni székhelyû E.ON Energie AG, vala-
mint a düsseldorfi E.ON AG holdingközpont
közötti kapcsolat korántsem csak jogi vagy gaz-
dasági viszonyokon alapul, ezen túlmenôen a
nemzetközi cégcsoport tagjai a kultúra, sport
és oktatás területén is igyekeznek kamatoztatni
összetartozásukat.

50 / energia a kultúráért
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A kultúra terén az E.ON Hungária külö-
nösen a közvetlen regionális – a cseh, szlovák
és német - E.ON cégekkel való együttmûködést
szorgalmazza. A kulturális csereprogramok, a
bajor-magyar, illetve a német-magyar kultu-

rális együttmûködés bôvítése a jelen és a jövô
egyik még kiaknázandó lehetôsége, amely a
zene és képzômûvészet területén egyaránt
kínál izgalmas, embereket megmozgató prog-
ramok és események számára teret.
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Gömöri Mari, 1956-os emigráns szülôk lánya-
ként, az angliai Cambridgeben nevelkedett.
Édesapjának zeneszeretete Mari egész életére ha-
tással volt — 1956-ban, a bécsi menekülttáborban
eltöltött napok alatt, amíg a menekültek a Vörös
Keresztnél élelemért és ruháért álltak sorban,
Mari és édesapja a Bécsi Operánál próbált —
sikerrel — jegyet szerezni a Varázsfuvolára.

Amikor 1989-ben Mari harmadik fia is elkezdte
az iskolát, elindult a Mari Markus Gomori Con-
certs for Children koncertszervezô vállalkozás, a
gyermekközönséget megcélozva. Mára a MMCC
az Egyesült Királyság 12 városában 90 koncertet
hozott létre, amelyeken 80.000 gyermek és szü-
leik vettek részt. A koncerteknek mindig van egy
központi témája, és az e köré válogatott mûveket
egy narrátor ismertetôivel kiegészítve, hivatásos
zenekarok adják elô. A rendezvényeken sok lehe-
tôséget teremtenek a szervezôk, hogy a gyerekek
aktívan bekapcsolódjanak az elôadásba, hiszen a
koncertek elsôdleges célja, hogy megismertessék
a gyerekeket a zenehallgatás örömével, és kon-
certlátogatóvá „neveljék” ôket.

Esettanulmányában Gömöri Mari elmondja,
hogyan tudott üzleti szponzoraival kölcsönös
elônyök mentén együttmûködni. A Mari Mar-
kus Gomori Concerts for Children és a Stage-

coach Citi Bus buszvállalat tízéves együttmû-
ködése a 2004 évi Arts&Business Award egyik
jelöltje volt mûvészeti támogatás kategóriában.

Elsô koncertemet, a Péter és a farkast egy
gyerekkórus megsegítésére rendeztük, és a
pénzben kifejezhetô siker mellett azzal a kelle-
mes biztonságérzettel jutalmazott meg, hogy a
rendelkezésemre áll egy támogató szülôkbôl álló
kész közönség és egy kiváló zenekar, amely kész
önköltségi áron játszani. Mindezen túl a koncer-
tet követôen találkozóra invitált az Acorn
Computers igazgatója, és 3000 font értékben
támogatást ígért a következô koncertre. 

Ôszintén bevallom, fogalmam sem volt arról,
hogy cserébe mit várnak el, és az elsô koncert al-
kalmával csupán a cég logóját tüntettem fel a pla-
kátokon és a szórólapokon, valamint elhelyeztem
egy reklámot a mûsorfüzetben. Úgy látom, sok
mûvészeti intézmény még mindig azt gondolja,
hogy csak ennyit várnak el tôlük a szponzorok.

A kezdeti sikerek az Acornnal arra bátorítot-
tak, hogy más cégeket is felkeressek. Hét évig
egy magán vasúti társasággal dolgoztam együtt,
az utóbbi tíz évben pedig a Stagecoach busztár-
saság a fôszponzorom. Errôl a kapcsolatról sze-
retnék bôvebben írni, különösen mivel számos
alkalommal kaptunk támogatást az egyesült ki-

Gyermekkoncertek egy
buszvállalat
támogatásával Angliában
— egy tízéves, kölcsönösen elônyös együttmûködés részleteirôl —

Mari Markus Gömöri
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rályságbeli Arts & Business programtól, amely-
nek mintájára a Summa Artium is megalakult.

Ennek a hosszútávú kapcsolatnak a sikere
különbözô tényezôknek köszönhetô. Elsôsorban
nagyon fontosnak tartom azt, hogy a támogatóval
szorosan és személyesen együtt dolgozva mérjük
fel azokat az elônyöket, PR és marketing lehe-
tôségeket, amelyeket a koncert kínál, és hogy kö-
vetkezetesen új lehetôségeket kínáljunk. Az Arts
& Business minden alkalommal azzal  a feltétellel
nyújtott támogatást, hogy a támogató hasznát
olyan plusz reklámlehetôségekkel, plusz koncer-
tekkel vagy más mûvészeti tevékenységgel növel-
jük, amelyeket a szponzori támogatás nem fedez.

A Stagecoach társaságot elôször azért keres-
tem meg, hogy támogasson egy cambridge-i
koncertet. Mivel az Arts & Business ígéretet
tett az oxfordi plusz koncertek támogatására, a
Stagecoach-ot rá tudtam venni, hogy rögtön
egy három évre szóló szerzôdést kössünk.

A Stagecoach haszna kezdetben a követke-
zôkbôl származott:
• lehetôséget teremtett bemutatni, hogy a

Stagecoach a helyi közösséget támogatja,
amelynek alkalmazottai és utasai is tagjai,

• lehetôséget, hogy a Stagecoach a helyi ze-
nekart támogassa és a város kulturális életé-
ben aktívan részt vegyen,

• közvetlenül elérje célközönségét és a gyere-
keket, leendô utasait azáltal, hogy a koncer-
teken és a Gömöri Mari által szervezett kü-
lönbözô iskolai eseményeken jelen van,

• a Stagecoach logó 300 plakáton és 15.000
szórólapon lett feltüntetve, amelyeket szerte
a városban és az iskolákban terjesztettek,

• egyoldalas hirdetés a mûsorfüzetben,
• a koncerteken az elôtérben való kitüntetett

jelenlét, ahol a Stagecoach szórólapokat és
menetrendeket osztogathatott,

• stagecoach transzparens a színpadon a zene-
kar mögött,

• stagecoach feliratú táskákat és pólókat ka-
pott minden gyerek a koncerteken,

• az eseményeken alkalmazottak is részt vettek,
mutatva ezzel a cég emberi arcát,

• az ügyvezetô igazgató a közönséget a szín-
padról köszönti és elmondja, miért támo-
gatják a koncerteket ,

• Gömöri Mari által megszervezett vezetô
tudósítások a helyi sajtóban, rádióban és
televízióban, lehetôséget biztosítva, hogy az
ügyvezetô igazgatóról számos, a koncerte-
ken készült fénykép jelenjen meg ,

• Gömöri Mari által szervezett versenyek a
helyi médiában, a Stagecoach-csal és az uta-
zással kapcsolatos nyereményekkel.

A gyerekeknek szóló koncerteken kívül,
amelyek a Stagecoach számára az összes, fent
említett elônyt nyújtották, az alábbiakban be-
mutatok néhány módot, amelyek az együtt-
mûködés során a Stagecoach jelentôségét még
inkább növelték a helyi közösségben, és alkal-
mat adtak nekem arra, hogy belekezdhessek
egyéb mûvészeti tevékenységbe.

Sok éven keresztül szerveztem akár 300 fôs
kirándulásokat cambridgeshire-i iskolásoknak
a fôbb londoni múzeumokba. A buszokat ter-
mészetesen a Stagecoach bocsátotta ingyen
rendelkezésre, és számos alkalommal szabad-
napjaikon a cég menedzserei vezették azokat.
Az iskolába visszatérve a gyerekek mûalkotás-
sal foglalkoztak, a mûveket aztán a buszokon
és a helyi múzeumban „Stagecoach kiállítás”
címmel kiállították, ezzel is még nagyobb pub-
licitást adva a szponzornak.

A Stagecoach számára adott fényképes lehe-
tôségek: a buszok indulása, a múzeumnál, vissza-
érkezés az iskolába, és természetesen amint az
alkotás végül felkerül a buszok hátuljára.

Ebben az évben egy egész iskolát elvittünk a
londoni Aquariumba, majd egy buszt a gye-
rekek munkáinak segítségével „akváriummá”
alakítottunk.

Ez hír lett a helyi tévében, és körülbelül nyolc
cikk és fotó jelent meg a sajtóban a Stagecoach
szerepét mindig kiemelve.
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A Stagecoach-csal szorosan együttmûködve
természetesen megismertem a társaság nehéz-
ségeit is, amelyek közül az egyik a sofôrök és a
városi tanács képviselôi közötti együttmûködés
hiánya volt.

A probléma megoldása érdekében az Arts &
Businessnél sikeresen pályáztunk támogatásért
a már meglévô koncerttámogatáson túl, hogy
egy munkahelyi tréningre specializálódott kis
színházi csoportot meghívjunk, hogy 30 sofôr-
nek és a városi tanács képviselôinek egynapos
tréninget tartsanak. A színtársulat, miután ala-
posan megvizsgálta a problémát, egy körül-
belül húszperces jelenetet adott elô, amelyben
különbözô problémákat vetettek fel. Ekkor
abbahagyták és meghallgatták a közönség javas-
latait, hogyan folytassák a „darabot”, hogy a
problémák megoldódjanak. Attól kezdve a
színészek csak azokat a szavakat használhatták,
amelyeket a tréning résztvevôi mondtak. Ezeken
a tréningeken természetesen magam is részt
veszek, hogy a Stagecoach-ot segítsem.

A projekt olyan sikeres volt, hogy úgy dön-
töttek, a cég más részlegeiben is alkalmazzák,
saját költségükre.

A Stagecoach-csal való kapcsolat és támo-
gatás fenntartása érdekében folyamatosan dol-
gozok ki új módokat arra, hogy a Stagecoach
név a médiában és a helyi közösségben is eleven
maradjon. Következô projektünk – amelyet
szintén az Arts & Business támogat –, egy tíz
költészeti mûhelyfoglalkozásból álló sorozat

lesz helyi iskolákban, egy helyi költô vezeté-
sével. A versek, amelyek témája a különbözô
korok közlekedése lesz, meg fognak jelenni a
buszok oldalán, és egy „Stagecoach Gyermek-
vers-antológia” formájában is ki fogjuk adni
ôket. A projektben 41 helyi költô is részt fog
venni, verseik a helyi Stagecoach buszok belse-
jében lesznek olvashatók. Azon túl, hogy a pro-
jekt új, a Stagecoach által támogatott mûvészeti
tevékenységeket kínál fel helyi iskolásoknak és
költôknek, újdonságnak számít a buszok fel-
használása, a média érdeklôdésének felkeltése
és a fényképes megjelenés.

Megpróbáltam illusztrálni, hogy a pénzbeli
támogatásra ne úgy gondoljunk, mint amit egy
cég nagylelkûen felajánl egy mûvészettel
foglalkozó szervezetnek, az nem jótékony ado-
mány, hanem nagyon értékes, kétoldalú kap-
csolat, amely mindkét félnek elônyös. A mûvé-
szeti szervezet kreativitása a célfogyasztók el-
érésének eredeti módjait kínálja, és segíthet a
cég problémáinak újszerû megközelítésében. A
cég a szponzorálással nemcsak a mûvészeti
partner napi tevékenységét támogatja, hanem
abban is segíti, hogy a biztos pénztámogatásra
támaszkodva elôre tudjon tervezni.

A Stagecoach-csal való 10 éves együttmûködé-
sem során jelentôsen hozzásegítettem a céget a
fôbb területeken betöltött szerepének növeléséhez.

Cambridge, 2005. június 18.
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Arany János Alapítvány
Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 18.
A Magyar Írószövetség 1989-es közgyûlése
elhatározta, hogy alapítványt hoz létre régebbi
s élô irodalmunk értékeinek védelmére, gondo-
zására. Ez az elhatározás az írószövetség tag-
jainak adományaiból 1990 tavaszán Arany
János Alapítvány néven került bejegyzésre.

ARTISJUS Magyar Szerzôi Jogvédô
Iroda Egyesület
Cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 15/17.
Web: www.artisjus.hu
Tevékenység: az Artisjus a zeneszerzôk, szö-
vegírók, zenemûkiadók és irodalmi szerzôk
egyesülete. Fô tevékenysége az ún. "közös jog-
kezelés": a zenei és irodalmi mûvek felhasz-
nálóitól jogdíjak beszedése és azok felosztása a
szerzôk között. Emellett az alkotók szolgála-
tában és érdekei védelmében más, kiegészítô
feladatokat is ellát. Legfontosabb feladatának
tekinti, hogy bizonyos szerzôi jogok egy kézbe
fogásával az alkotók megélhetését támogassa. 

ARTISJUS Zenei Alapítvány
Cím: 1012 Budapest, Pálya utca 4-6. 
Web: www.artisjus.hu
Tevékenység: a magyar zeneszerzôi alkotó te-
vékenység ösztönzése és a magyar zenei reper-
toár közönséghez juttatásának támogatása
Legfontosabb feladatának tekinti a következôket:
A magyar zeneszerzôi alkotó tevékenység ösz-
tönzése a zeneszerzôk, zeneszövegírók széles
körének nyújtandó pénzbeli támogatással.
A magyar zenei repertoár közönséghez jutta-
tásának támogatása egyedi kérelmek alapján és
a kortárs magyar zenemûvek kiemelkedô elô-
adóinak és ezen zenemûvek terjesztésében
eredményesen közremûködô más személyek
jutalmazása.
A zenei és irodalmi közös jogkezeléssel érin-
tett jogosultak önkéntes kölcsönös nyugdíjbiz-

tosító pénztára útján közvetett, valamint az
arra rászorult zeneszerzôk, zeneszövegírók, és
meghatározott feltételekkel e személyek jog-
utódai számára közvetlen, szociális célú, rend-
szeres pénzbeli támogatás nyújtása

Ateliers Pro Arts / A.P.A.!
Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 5.
Web: http://www.ateliers.hu/
Tevékenység: támogatás
A John Warren Gotsch által alapított A.P.A.!
2001-ben kezdte meg mûködését. Legfôbb
célja, hogy „mûtermekkel és kiállítási lehetô-
ségekkel támogassa és inspirálja a magyarországi
és közép-Európai mûvészeket”. Hét mûterem
áll rendelkezésre a fiatal mûvészek számára,
melyeket pályázat útján nyerhetnek el, a galé-
ria pedig lehetôséget nyújt a mûtermekben
dolgozó mûvészek alkotásainak bemutatására is.

Béres Alapítvány
Cím: 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.
Web: http://www.beres.hu/alapitvany
Tevékenység: támogatás
Az alapítványt 1993-ban hozta létre Dr. Béres
József és a Béres Rt., betegségmegelôzô és gyó-
gyító, tudományos, kulturális, oktatási célok
megvalósítására, idôs, beteg emberek megsegí-
tésére. Kiemelt figyelmet fordítanak a magyar
kulturális értékek megôrzését, támogatását
segítô mûvészekre és programokra.

Budapest Bank Budapestért Alapítvány
Cím: 1138 Budapest, Váci út 188.
Web: http://www.budapestbank.hu
Tevékenység: támogatás
Az 1991-ben létrehozott alapítvány évente két-
szer pályázatot ír ki olyan kezdeményezések támo-
gatására, amelyek hozzájárulnak a fôváros fejlô-
déséhez, szellemi és kulturális értékeinek gyara-
pításához, a város és polgárai életének javításához.
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Budapesti Kulturális Obszervatórium
Cím: 1051 Budapest, Szent István tér 11/b.
Web: http://www.budobs.org/
Tevékenység: kutatás, információgyûjtés
A kicsiny nonprofit szervezet Európa-szerte
feltûnést keltô havi hírlevélben szolgáltat
információt a régió kulturális adatairól, folya-
matairól. Gyûjti és elemzi a közép-kelet-
Európai országok kulturális életérôl szóló ada-
tokat, elemzi az Európai pályázatokon való
részvételt, dokumentálja a sikereket és a
kudarcokat. Igazgatója Inkei Péter, Európai
konferenciák gyakran meghívott elôadója.

CTF Alapítvány
(A Civil Társadalom Fejlesztésért Alapítvány)
Cím: 1117 Budapest, Mészöly u. 4.
Web: http://www.ctf.hu/
Tevékenység: képzés, szervezetfejlesztés
Az alapítvány a nonprofit szervezetek és intéz-
mények megerôsítését és hatékonyságuk növe-
lését tûzte ki céljául. Különféle szolgáltatá-
saikkal a civil társadalom fejlôdését segítik elô.
1996 óta foglalkoznak nonprofit szervezetek
menedzsment képzésével, a nonprofit menedzs-
ment tudás terjesztésével, így segítve ezen
szervezetek professzionális mûködését. 

Déry Tibor Alapítvány
Cím: 1012 Budapest, Pálya utca 4-6.
Legfontosabb feladata a kiemelkedô irodalmi
tevékenység és a szép magyar nyelv ápolásának
jutalmazása
Fiatal Képzômûvészek Stúdiója Egyesület
Cím: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 35.
Web: http://studio.c3.hu/
Tevékenység: támogatás, tájékoztatás
A Fiatal Képzômûvészek Stúdiója a pályakezdô
magyar képzômûvészek nonprofit szakmai
szervezete, amely 1990 óta egyesületi és alapít-
ványi formában mûködik. Célja az egyesület
tagságát alkotó mintegy 300 mûvész, mûvészet-

történész és kritikus pálya-kezdésének, illetve
a kulturális és mûvészeti életben való jelenlé-
tének elôsegítése, kiállításokon való szerepel-
tetése, információ nyújtása számukra, továbbá
párbeszéd kezdeményezése és együttmûködési
lehetôségek keresése a nemzetközi képzô-
mûvészeti élet szereplôivel. Állandó kiállítóhe-
lye, a Képíró u. 6. szám alatt mûködô Stúdió
Galéria, amely lehetôséget nyújt a mûvészek-
nek önálló kiállítás megrendezésére.

Fôvárosi Kulturális Alapok
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Web: http://www.fph.hu/~kultbiz/
Tevékenység: támogatás
A négy alap – a színházi, a zenei, a képzômû-
vészeti, illetve a tudományos és közmûvelôdési –
az éves költségvetés jóváhagyása után általában
minden év márciusában pályázati kiírásokat tesz
közzé a fôváros kulturális életének támogatására.

HUNGART
Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelô
Társasága Egyesület
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30.
Web: www.kibernet.hu/hungart
Tevékenység: támogatás
A HUNGART a képzô-, ipar- és fotómûvészek
kollektív jogdíjbeszedô egyesülete. Az általuk be-
szedett jogdíjak és járulékok módot adnak arra,
hogy pályázatokat hirdessenek meg az általuk
képviselt szakmák mûvészei számára, így a nyertes
pályázók mûvészeti ösztöndíjban részesülhetnek.

Illyés Közalapítvány
Cím: 1131 Budapest,
Fiastyúk utca 4-8. V. emelet
Web: http://www.ika.hu/
Tevékenység: támogatás
A Magyar Köztársaság Kormánya által alapított
Illyés Közalapítvány legfôbb célja a határain-
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kon túl élô magyar közösségek és a szórvány-
magyarság alkuratóriumi rendszerû támo-
gatása, sajátos gondjaik megoldásának elôse-
gítése. Támogatja a határainkon túl élô ma-
gyarság önazonosságának megôrzését, megerô-
södését, továbbá az anyanyelv ápolását, fejlesz-
tését szolgáló kezdeményezéseket, a határain-
kon túl élô magyarságot érintô tudományos
munkát, az anyanyelvû hitélet tárgyi és szemé-
lyi feltételeinek javítását és a határon túli ma-
gyar kisebbségek hazai kulturális bemutatóit.

International Visegrad Fund
Cím: Szlovák Köztársaság, 
811 02 Bratislava, Drotárska cesta 46.
Web: http://www.visegradfund.org/
Tevékenység: támogatás
Az International Visegrad Fund a cseh, a magyar,
a lengyel és a szlovák kormány megegyezése
alapján jött létre 2000. június 9-én Prágában.
Célja a szorosabb együttmûködés fejlesztésének
és az országok Európai integrációjának pályázati
úton való támogatása, továbbá a regionális
együttmûködés elômozdítása a visegrádi országok
között közös kulturális, tudományos, oktatási
projektek, fiatalok csereprogramjai és határon
átnyúló együttmûködések kialakítása révén.

Kovács Gábor Mûvészeti Alapítvány
Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 112.
Web: http://www.kogart.hu
Tevékenység: támogatás
A Kovács Gábor által alapított KOGART
Alapítvány a magyarországi kortárs képzômû-
vészeti élet támogatására, élénkítésére jött
létre. Legfôbb célja a mûvészek és a közönség,
gyûjtôk, illetve támogatók közötti párbeszéd
elôsegítése. Ösztöndíjakkal, pályázatokkal, ki-
állítási lehetôségekkel támogatja a hazai mûvé-
szeket, és saját, meglévô gyûjteményét fejleszti,
gyarapítja. Fenntartja a KOGART Házat,
amelyben három kiállítóterem mûködik.

KultúrPont Iroda
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 24-26.
Web: http://www.kulturpont.hu/
Tevékenység: tájékoztatás
A KultúrPont Irodát a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma 2000. áprilisától azzal
a céllal hozta létre, hogy az Európai Bizottság
elvárásainak megfelelôen mûködjön Magyaror-
szágon egy olyan ügynökség, amely az EU kul-
turális pályázataival kapcsolatos feladatokat
végzi hazánkban. Az Európai gyakorlatnak
megfelelôen az Iroda nem a Minisztérium szer-
vezeti rendszerében mûködik, hanem a Tárca
egyik háttér-intézményének (Hungarofest Kht.)
keretei között végzi tevékenységét.

Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány
Cím: 1054 Budapest, Báthori utca 10.
Web: http://www.alkotom.hu/
Tevékenység: támogatás
A közalapítvány célja – az Alapító okiratban
leírtak szerint – „támogatást nyújtani színvonalas
alkotások létrehozásához a magyar irodalom,
képzômûvészet, iparmûvészet, ipari tervezô-
mûvészet, fotómûvészet és zenei alkotó-
mûvészet területén, ideértve az ezen mûfa-
jokhoz kapcsolódó elméleti és kritikai alkotó-
tevékenységet is, segíteni az alkotások belföldi
és nemzetközi megismertetését, terjesztését és
értékesítését az alapító vagyon megôrzésével
és lehetôség szerinti gyarapításával. E célok
elérése érdekében az irodalommal, képzômû-
vészettel, iparmûvészettel, ipari tervezômûvé-
szettel, fotómûvészettel és zenei alkotómû-
vészettel foglalkozó alkotómûvészek részére
biztosítani törekszik alkotómunkájuk és szo-
ciális biztonságuk anyagi feltételeit.” Ennek
érdekében alkotóházakat tart fenn, támogatá-
sokat nyújt, és nyugdíjakat folyósít.
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Magyar Könyv Alapítvány
Cím: 1146 Budapest, Hermina út 57-59.
Web: http://www.konyvalapitvany.hu
Tevékenység: támogatás
Az alapítványt a mûvelôdési miniszter alapítot-
ta 1992-ben, amely azóta pályázati úton, a
kiadókon keresztül támogatja kortárs és
klasszikus szépirodalom és ismeretterjesztô
munkák közreadását, valamint magyar irodal-
mi mûvek idegen nyelvre fordítását.

Magyar Mozgókép Közalapítvány
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Web: http://mmk.editor.ivy.hu
Tevékenység: támogatás
A Magyar Mozgókép Közalapítvány 1998-ban
jött létre a Magyar Mozgókép Alapítvány jog-
utódjaként. Alapítói a Magyar Köztársaság
Kormánya és a filmszakma 26 szervezete. Alap-
vetô céljai között szerepel magyar filmek elké-
szítésének támogatása, valamint a magyar és az
egyetemes filmmûvészet magyarországi és
külföldi terjesztésének elôsegítése.

Magyar Mûvelôdési Intézet
Cím: 1011 Budapest, Corvin tér 8.
Web: http://www.mmi.hu
Tevékenység: tájékoztatás, kutatás
A Magyar Mûvelôdési Intézet legfontosabb
feladata országos közmûvelôdési tanács-adás
és szolgáltatás biztosítása a helyi közmûvelô-
dési tevékenységek és a megyei, illetve a
fôvárosi feladatok segítése érdekében. További
feladatai a nem hivatásos mûvészeti mozgal-
mak segítése, az elôadó- és vizuális mûvészeti
rendezvények koordinálása, a szakági képzések
és vizsgáztatások rendszerének kialakítása,
azok lebonyolítása, fesztiválok, konferenciák
szervezése. A népi iparmûvészeti alkotások
minôsítése, a népi iparmûvészeti gyûjtemény
kezelése, kiállítások rendezése, mesterségpá-
lyázatok meghirdetése, gondozása. A nemzeti-

ségek és az etnikai csoportok kulturális ha-
gyományainak, társadalmi szokásainak, mû-
vészeti értékeinek gondozása, ápolása. Szak-
emberek képzése, állami feladatként vizsgabi-
zottságok mûködtetése, továbbképzések biz-
tosítása. Szakmai, szakági kiadványok, közmû-
velôdési periodikák megjelentetése.

Magyar Történelmi Film Alapítvány
Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
(Hadtörténeti Intézet és Múzeum)
Web: http://www.mtfa.hu/
Tevékenység: támogatás
Az alapítványt a Mûvelôdési és Közoktatási
Miniszter alapította 1993-ban.
„Célja: a magyarság sorsának alakulásában meg-
határozó jelentôségû események kutatása és
filmes feldolgozása; az 1956-os forradalomhoz
vezetô, majd a leverése nyomán, illetve ellenére
végbement történelmi folyamatok és a forrada-
lom eseményeinek a feltárása; a határaink túlsó
oldalán és az emigrációban élô magyarság sors-
kérdéseinek ábrázolása dokumentum- és játékfil-
men; a jelenbe futó történelmi folyamatok, doku-
mentumok, amatôrök által is készített és gyûjtött
anyagok megôrzésének, gondozásának és feldol-
gozásának támogatása.” (részlet az Alapító okirat
szövegébôl)

Magyar Turizmus Rt.
Cím: 1012 Budapest, Vérmezô út 4.
Web: http://www.hungarytourism.hu
Tevékenység: támogatás
Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium tulaj-
donában levô Magyar Turizmus Rt. fô tevé-
kenysége a turisztikai szolgáltatások, a hazai és
nemzetközi turisztikai piackutatás, termékfej-
lesztés, kiadvány és multimédiaterjesztés,
valamint kiállításszervezés feladatainak ellátása.
Ezek mellett pályázati kiírások útján támogatja
a turisztikailag vonzó kulturális eseményeket.
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Magyarország Európában Alapítvány
Web: http://www.maoe.hu/
Tevékenység: támogatás
Az alapítvány, amelyet tíz piacvezetô cég alapí-
tott, azért jött létre, hogy megerôsítse a
Magyarország és Európa közötti társadalmi,
történelmi és kulturális kapcsolatokat és min-
den évben átadja az általa létrehozott Magyar
Irodalmi Díjat, amelyet egy szakzsûri által
kiválasztott szépirodalmi mû alkotója kap meg.
A szervezet így kíván teret adni az igazi tehet-
ségeknek és a maradandó értékeknek.

Millenniumi Intézet
Cím: 1061 Budapest, Jókai tér 8.
Web: www.mial.hu
Tevékenység: projektfejlesztés
A 2000-ben alapított, magánalapítványként
mûködô Millenniumi Intézet, egy stratégiai in-
tézet kezdeménye. „Célja, hogy Magyarország
hosszú távú jövôképben gondolkozzék, ezért a
részére jutatott adományokból, bevételekbôl
olyan kutatásokat, képzéseket, publikációk meg-
jelentetését és kulturális fejlesztéseket támogat,
amelyek ezt a célt szolgálják.” Az intézet pályá-
zatfigyeléssel és pályázatírással is foglalkozik.

Mûhely Alapítvány
Cím: 1094 Budapest, Liliom utca 41.
Web: http://www.wsf.hu/
Tevékenység: tájékoztatás, támogatás
Az 1993-ban létrejött Mûhely Alapítvány elsôd-
leges célja a hazai kortárs elôadómûvészet –
ezen belül kiemelten a kortárs táncmûvészet –
támogatása, fejlesztése. Tevékenységük három
területre bontható: produkciós segítség, képzési
programok és szakmai tevékenység. Ez utób-
bin belül 2004-tôl az Alapítvány egy ún. „Help
Desk” funkciót fog ellátni, melyben az alkotók,
táncosok, koreográfusok különbözô csoport-
jainak különbözô mértékben, ingyenesen nyújt
szolgáltatásokat. Ezek mellett az alapítvány a

kortárs elôadómûvészetet érintô, átfogóbb,
szakmai programokban is aktív kezdeményezô
szerepet vállal. Tanácsadóként tagja a hazai
táncmûvészet helyzetének rendezésére életre
hívott Táncmûvészeti Kerekasztalnak.

Mûvészeti és Szabadmûvelôdési Alapítvány
Cím: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a.
Web: http://www.vigado.hu/msza
Tevékenység: támogatás, rendezvényszervezés
Az alapítványt a Mûvelôdési és Közoktatási
Miniszter hozta létre 1992-ben – az ala-pítvány
saját megfogalmazása szerint – „az állampol-
gárok mûvelôdô közösségei, a kultúra területén
szervezôdô civil társadalom, a zenekultúrát és
más mûvészeti ágakat gazdagító tevékenységek
támogatására”. Az alapítvány elsôsorban mûvé-
szeti célú hasznosításra megkapta a Pesti Vigadó
épületének használati jogát és a Vörösmarty téri
irodaház tulajdonjogát – utóbbit 2003-ban elad-
ta. 1998-tól saját forrásaira alapozva új pályázati
rendszert alakított ki, amelynek keretében a mû-
vészet és a közmûvelôdés területén mûködô civil
szervezetek számára nyújt támogatást.

Nemzeti Civil Alapprogram
Cím: 1051 Budapest, Vigadó utca 6.
Web: http://www.nca.hu/
Tevékenység: támogatás
„A Nemzeti Civil Alapprogram célja a civil
társadalom erôsítése, a civil szervezetek tár-sa-
dalmi szerepvállalásának segítése, a kormányzat
és a civil társadalom közötti partneri viszony és
munkamegosztás elômozdítása az állami, ön-
kormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása
érdekében.” (részlet a 2003. évi L. törvénybôl)
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Nemzeti Kulturális Alapprogram
és Igazgatósága
Cím: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
Web: http://www.nka.hu/
Tevékenység: támogatás
Az egész világon párját ritkító intézmény forrása
az ún. kulturális járulék, amely egyenesen a Ma-
gyar Államkincstárnál vezetett NKA számlára
folyik be. 1993-ban alapította az Országgyûlés, az
NKA-ról szóló törvénnyel, és 1994. január 1-jén
kezdte meg mûködését. Pályázatai csak projek-
tekre szólnak, a támogatások nem fordíthatók
beruházásra vagy intézményfenntartásra. A 16
állandó „szakmai kollégium” területei:
Építômûvészet / Fotómûvészet / Iparmûvészet
/ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra /
Képzômûvészet / Könyvtár / Közmûvelôdés /
Levéltár / Mozgókép / Múzeum / Mûemlék és
Régészet / Népmûvészet / Szépirodalom /
Színház / Táncmûvészet / Zene.

Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma és Intézményei
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.
Web: http://www.nkom.hu/
Tevékenység: támogatás, tájékoztatás

NIOK
(Nonprofit Információs
és Oktató Központ) Alapítvány
Cím: 1024 Budapest, Margit krt 43-45.
Web: http://www.niok.hu/
Tevékenység: tájékoztatás
A NIOK célja a magyarországi civil társada-
lom megerôsítése, a szervezetek és a szektorok
közötti kommunikáció segítése különbözô
programok mûködtetése által, továbbá egy hát-
térbázis kialakítása a nonprofit szervezetek
hosszú távú mûködésének elôsegítésére.

Palládium Alapítvány
Cím: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 17/b.
Web: www.palladiumalapitvany.hu
Tevékenység: támogatás
A 2001 óta mûködô alapítvány minden évben az
elôzô év kiemelkedô szépirodalmának két, társa-
dalomtudományának, képzômûvészetének pedig
egy-egy kiemelkedô alkotóját részesíti elismerés-
ben. A 2003-tól átadásra kerülô különdíjat minden
évben a legkimagaslóbbnak ítélt tanulmánykötet
szerzôje kapja meg. Céljuk, hogy e díjjal hagyo-
mányt teremtsenek, továbbá mûködésükkel elôse-
gítsék a pénzügyi és a kulturális szféra egymáshoz
való közeledését, egymás közti párbeszédét.

Pro Cultura Urbis Közalapítvány
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Web: fejlesztés alatt
Tevékenység: támogatás
A Pro Cultura Urbis Közalapítványt a Fôvárosi
Önkormányzat hozta létre abból a célból, hogy
egyedi támogatások, ösztöndíjak adományozá-
sával, valamint a kulturális életben kiemelkedô
munkát végzô személyek és intézmények tevé-
kenységének elismerésére a Pro Cultura Urbis
díjak évenkénti odaítélésével támogassa a
fôváros kulturális értékeinek védelmét, illetve
új értékek létrehozását.

Pro Renovanda Cultura Hungariae
Alapítvány
Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
Web: http://www.prof.iif.hu/prc/
Tevékenység: támogatás
Az 1990-ben, a Mûvelôdési és Közoktatási Mi-
niszter által közérdekû célok megvalóstására
létrehozott alapítvány legfôbb célja a közoktatás,
felsôoktatás, kutatás, kultúra, közmûvelôdés, vala-
mint a mûvészetek különbözô ágainak támogatása,
megújítása. Az alapítvány céljait a tizenkét szak-
alapítványhoz benyújtható pályázatok útján
valósítják meg.
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Soros Alapítvány
Cím: 1051 Budapest, Szent István tér 11/b.
Web: http://www.soros.hu/
Tevékenység: támogatás
Soros György 1984-ben alapította meg a
Magyar Soros Alapítvány elôdjét Magyar Tudo-
mányos Akadémia – Soros Alapítvány Bizottság
néven, melyet az alapítványok hosszú sora
követett. A Soros Alapítványok hálózata a

Soros György által létrehozott alapítványok,
programok és intézetek összessége, amelynek
célja a nyílt társadalmak létrehozása és fej-
lesztése világszerte. Az alapítvány az emberi
jogokért és a korrupció ellen küzdô, a roma
ügyeknek elkötelezett és a civil szféra fejlesz-
tése érdekében mûködô szervezetek támoga-
tását tartja legfôbb céljának Magyarországon. 
Kulturális pályázatai 2003-ban befejezôdtek.
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Arató András 
üzletember, mecénás (1953, Budapest)
Tanulmányait a Budapesti Mûszaki Egyetemen,
(1977) valamint a Marx Károly Közgazdaság-
tudományi Egyetemen végezte. 1977-87-ig a
FôMTERV híd-mûtárgy irodájánál dolgozott
tervezôként, késôbb irányító tervezôként.
1989-tól a DUNAHOLDING Rt. munkatársa,
2001 óta elnök-vezérigazgató. A Monográf Rt.
elnöke. 2002-tôl a MÁV Rt. igazgatóságának a
tagja. 1994-95, a VOSZ társelnöke, 2000-tôl
2004-ig a Magyar Asztalitenisz Szövetség el-
nöke. A KLUBRÁDIÓ alapítója. Fenntartja a
Komédium Színházat, figyelemre méltó fotog-
ráfiai tevékenységet folytat. 
Elérhetôség: Dunaholding Rt.,
1037 Bp., Bokor u. 1-3-5.

Arnold István
történész, kulturális menedzser (1969, Pécs)
Tanulmányait a pécsi Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Kar, törté-
nelem-angol szakán (1989-94), a Közép Európai
Egyetemen (1992-94) és az ELTE BTK Kultu-
rális Menedzserképzô Programján (1999-2000)
végezte. 1994-1995-ben a University of London,
School of Slavonic and East European Studies
egyetemi tanár-segédje. Magyarországra haza-
térve rövid ideig szabadúszóként dolgozik –
egy non-profit jogvédô szervezetet segít PR és
fundraising munkával, angolt tanít, fordít.
1996-2004 között a Soros Alapítvány kulturális
és mûvészeti programvezetôje, 2004. februárjától
a Summa Artium Kht. igazgatóhelyettese.
Elérhetôség: istvan.arnold@summa-artium.hu

Baán László Dr. 
múzeumigazgató (1961, Budapest)
Felsôfokú tanulmányait a Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi Egyetemen (1980-85) és
az ELTE BTK Filozófia szakán folytatta
(1981-1987), egyetemi doktori címet 1989-ben
szerzett. A nyolcvanas évek végén az MTA tudo-
mányos ösztöndíjasa volt. Pályáját a Társadalom-

tudományi Intézet tudományos munkatársaként
kezdte, majd 1990-tôl fôvárosi képviselôként a
Kulturális Bizottság elnöke volt. 1995-tôl a fô-
város kulturális biztosaként dolgozott, 1998-tôl
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában
gazdasági helyettes államtitkári és közigazgatási
államtitkári beosztásokban dolgozott. 2004. de-
cemberétôl a Szépmûvészeti Múzeum fôigazga-
tója. A kultúra finanszírozásának tárgyában több
publikációja jelent meg angol és magyar nyelven.
Elérhetôség: Szépmûvészeti Múzeum,
1146 Dózsa György út 41.
laszlo.baan@szepmuveszeti.hu

Belia Anna 
(1949, Budapest)
Tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi
Kar, francia-spanyol szakán végezte (1967-72).
1972 és 90 között a Magyar Színházi Intézetben
lektor, a József Attila Szín-házban és az MTV-
ben dramaturg, késôbb az Interpress Magazin
olvasószerkesztôje. 1990-tôl két évig egy New
York-i középiskolában franciatanár, késôbb
szabadúszó mû-fordító. 1994-95-ig a mûvelô-
dési és közoktatási minisztérium titkárságának
vezetôje. 1996-tól a Soros Alapítvány munka-
társa, 2001-tôl pedig az alapítvány igazgatója. 
Elérhetôség: Soros Alapítvány,
1051 Budapest., Szent István tér 11/b.

Bence Ottó
mûvelôdésszervezô, író, (1965, Budapest)
Tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi
Kar történelem szakán (1987-92), az ELTE Kul-
turális és kommunikációs menedzsment képzé-
sén végezte (1999). Ösztöndíjasként a Freie Uni-
versitet és az Európai Akadémia médiaelméleti
képzésén vett részt 2002-2003 folyamán Berlin-
ben. Egyetemi évei alatt a Törökfürdô c. irodalmi,
kulturális lap alapító fôszerkesztôje, késôbb az
MTV szerkesztô-riportere. 1998 és 99 között a
Publikum c. kulturális magazin mûsorvezetôje,
1999-2000-ig a MAX c. életmódmagazin vezetô
szerkesztôje, majd 2000 és 2002 között a Lauf &
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Lore Kommunikációs Ügynökség tulajdonosa-
ként és vezetôjeként tevékenykedik. 2000 és 2003
között a Szépírók Társasága alelnöki posztját
tölti be. 2003-2005 a Hungarofest Nemzeti
Rendezvényszervezô Kht. igazgatója. Jelenleg a
Magyar Televízió kulturális fôszerkesztôje.
Fôbb irodalmi mûvei: Mesebeszéd (novellás-
kötet, 1999). Látvány körút – Budapest az ezred-
fordulón (2003).
Elérhetôség: bence.otto@hungarofest.hu

Bencsik Barnabás
mûvészettörténész, kurátor, kulturális menedzser
(1964, Budapest)
Magyar – történelem szakon (1988), majd késôbb
mûvészettörténetbôl (1999) szerzett diplomát
az ELTÉ-n, miközben jogi tanulmányait az
államvizsgáig folytatta a szegedi JATE-n
(2000). A kortárs magyar képzômûvészeti gon-
dolkodást és intézményi infrastruktúrát meg-
újítani akaró kurátori középnemzedék egyik
sokat próbált kulcsfigurája, aki kiváló kapcsola-
tokkal rendelkezik Európa-szerte. 1988-tól két
éven át az Országos Pedagógiai Intézet kutatás-
szervezô és kiadványszerkesztô munkatársa.
1990-tôl kilenc éven át a Fiatal Képzômûvészek
Stúdiója Egyesület (FKSE) kiállítóhelyének, a
Stúdió Galériának vezetôje, a Gallery by Night
egyéjszakás kiállítás-sorozatok kezdeményezôje.
1993–95 között a Soros Alapítvány Kortárs
Mûvészeti Központ munkatársa is. 1999-tôl a
Trafó Galéria vezetôje, majd a Mûcsarnokban,
fôkurátorként dolgozott a 49. Velencei Biennále
magyar kiállításának megvalósításán. 2001-es
megalapításától a MEO–Kortárs Mûvészeti
Gyûjtemény mûvészeti igazgatója. 2002-tôl
szabadúszó kurátor és kiállításszervezô, többek
között a Hollandiai Magyar Évad nagy sikert
aratott (2004 második felében több mint 30
kiállítást magában foglaló) programsorozatá-
nak autonóm megalkotója és megszervezôje.
2003-tól az AICA Magyar Tagozat elnöke. 
Elérhetôség: bbencsik@gmail.com

Bíró Csilla
kulturális menedzser, szponzorációs szakember
(1966, Budapest)
A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola zon-
goramûvész-tanár szakának elvégzését követôen
Kaliforniában a Kodály módszer alapjaira
épülô zeneoktatási intézményt hozott létre és
mûködtetett (1989-1999). Ez idôszak alatt
nemcsak saját koncertjeinek elôadásával, hanem
azok szervezésével, valamint fiatal elôadómû-
vészek impresszálásával is foglalkozott. Élénk
érdeklôdése a zenevilág szervezése és mened-
zselése iránt indította arra, hogy a tárgykörben
1997-1999 között posztgraduális tanulmá-
nyokat folytasson elôször a UCLA-n, majd a
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen,
ahol diplomáját 1999-ben védte meg.
Az elmúlt években a Budapesti Fesztiválzenekar
szponzormenedzsere. A Liszt Ferenc Zeneaka-
démia Baráti Körének elnökségi tagjaként köz-
remûködik tehetséges fiatalok pályakezdésében.
Elérhetôség: szponzor@bfz.hu

Bíró Péter Dr.
marketingszakértô (1948)
Tanulmányait a közgazdasági egyetemen vé-
gezte (1971), utána a Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetem pécsi tagozatának
marketing tanszékén tanársegéd. Késôbb az
idegenforgalomban, marketing területen dol-
gozik, 1976-84-ig Brüsszelben idegenforgalmi
újságíró, 1989 és 97 között a Hungexpo valamint
a McDonald's gyorsétterem lánc marketing
igazgatója. 1997-2005 a magyarországi Sie-
mens Csoport marketingkommunikációs igaz-
gatója. Jelenleg a MÁV személyszállítási üzlet-
ágának marketing igazgatója. Marketinget
tanít felsôoktatási intézményekben. 
Fôbb mûvei: Külkereskedelmi ismeretek
(1974), Kiállítók kézikönyve (1995), Marketing
almanach (szerk., 1998.)
Elérhetôség: biro.peter@szesza.mavrt.hu
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Bojár Iván András
mûvészettörténész, építészeti kritikus, lapkiadó,
mozgalomszervezô (1964, Budapest)
Budapesten szerzett mûvészettörténész diplo-
mát. 1989-1994-ig a Magyar Narancs címû lap
alapító szerkesztôje, 1990-91 során fôszerkesz-
tôje. Egészen 1999-ig szerteágazó tevékenységet
folytatott az elektronikus média kulturális mû-
soraiban, pl. a Mezítláb, Helló Magyarország,
Mélyvíz, Repeta, Kézirat, Múzsa, Publikum
címû mûsorokban volt mûsorvezetô, illetve
szerkesztô. 1992-2000 a Café Bábel címû társa-
dalomtudományi folyóirat szerkesztôje. 
1992-1997 óraadó, majd adjunktus a Színház-
és Filmmûvészeti Egyetem Film Tanszakán.
1998-tól az OCTOGON folyóirat alapítója és
fôszerkesztôje. 1999-ben létrehozta az Octogon
Építészetkritikai Mûhelyt. 2003-ban megalapí-
totta az Építészet Hónapja fesztivált. 2004-ben
életre hívta a Szeretem Budapestet Mozgalmat.
2005-ben a Budapest2010 Európa Kulturális
Fôvárosa projektigazgatója. 
Elérhetôség: ivan.bojar@octogon.hu

Boros Géza 
mûvészettörténész, minisztériumi tisztviselô
(1960)
Tanulmányait az ELTE jogi karán (1986), illetve
a bölcsészkar mûvészettörténet-esztétika szakán
végezte (1988). 1989-tôl a kulturális miniszté-
riumban képzômûvészeti szakreferens, 2005-tôl
a mûvészeti fôosztály helyettes vezetôje. 1995
óta publikál kortárs képzômûvészeti kritikákat,
tanulmányokat. Kutatási területe az 1945 utáni
köztéri szobrászat, politikai emlékmûvek.
1992-2000-ig a Kritika folyóirat szerkesztôje.
1994-1997 és 2002-2005 között az NKA fotó-
mûvészeti kollégiumának tagja. Jelentôs szerepe
volt a Magyar Fotográfusok Háza létrejöttében.
Elismerések: Táncsics Mihály-alapítvány képzô-
mûvészeti-kritikusi díja (1992), Nagy Imre-
emlékplakett (1998), Bánffy Miklós-díj (2003).
Mozgó Világ-nívódíj (2003).
Fôbb mûvei: Emlékmûvek '56-nak (1997), Bu-

dapest köztéri szobrai és emléktáblái 1985-1998
(társszerkesztô, 1998), Emlék/mû. Mûvészet –
Köztér – Vizualitás a rendszerváltozástól a
Millenniumig (2001). Szoborpark (2002.)
Elérhetôség: bg@index.hu

Bozóki András Dr.
társadalomtudós, publicista (1959, Budapest)
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán jogi
doktorátust szerzett 1983-ban. 1980 és 1985
között szociológiát hallgatott az ELTE Szocio-
lógiai Intézetében. 1992-tôl a politikatudomá-
nyok kandidátusa. 1983 ôszétôl az ELTE Állam-
és Jogtudományi Karán tanít. Emellett több
hazai, európai és tengeren túli felsôoktatási
intézetben tanít, elôad. 1982 óta publikál.
Tanulmányai jelentek meg csaknem valamennyi
magyar társadalomtudományi folyóiratban,
valamint amerikai, német és más európai folyó-
iratokban, több jelentôs könyv szerzôje, szerkesz-
tôje. 1991-ben Erdei Ferenc díj. A Magyar Poli-
tikatudományi Társaság elnöke (2003-2005).
1989-ben egyik alapítója a Magyar Narancs
címû lapnak, ahol 1989-92 között szerkesz-
tôként, 1992-96 között pedig fômunkatársként
dolgozott. 2005. februártól kulturális miniszter.

Bujdosó Dezsô
kultúrakutató, egyetemi oktató, közíró (1942) 
Tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi
Kar népmûvelés-magyar-filozófia szakán végezte
(1967, 1973). 1968 és 74 között a Filmtudományi
Intézetben dolgozik, majd 1974-tôl az ELTE
Bölcsészettudományi Karának docense. 1996-
2004-ig a Magyar Hírlapban publikál. 
Kutatási területe: kulturális és filozófiai ant-
ropológia, kultúraelmélet. 2004-tôl empirikus
kultúrakutatásokat folytat a tanítványaival Bu-
dapest VIII. kerületében a városrehabilitáció
emberi vonatkozásairól Kalitkák a Szigony
utcában címmel. 
A filozófiai tudomány kandidátusa (1988).
Fôbb mûvei: Társadalmi lét és kultúra (1988),
Zombik kora (1993), Német kultúraelméleti
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tanulmányok I-III. (1999), Bevezetés a kul-
turális antropológiába. I. (2002)
Elérhetôség: bujdoso@ludens.elte.hu

Danks Emese (Ejtsd „denksz”.)
Az Állami Balettintézetben végzett, de mégsem
lett belôle balerina. A Külkereskedelmi Fôisko-
lán szerzett diplomát, de mégsem lett belôle kül-
kereskedô. Élt Frankfurtban, — ahol a Pan-
American légitársaságnál, késôbb egy kommu-
nikációs ügynökségnél dolgozott, San Francis-
cóban — ahol Magyar-Amerikai Kereskedelmi
Kamarát alapított. Hazatérése után a TV3 tele-
víziós társaság PR vezetôje lett. 2000-ben a
Magyar Televízió Sajtófôosztályát vezette.
2001-tôl egy évig a Malév kommunikációs igaz-
gatója volt. 2002 óta a magyarországi Tesco
áruházak PR igazgatója. A cég tagja a Szépmû-
vészeti Múzeum Baráti Körének, támogatja —
többek között — a Veszprémi Nyári Fesztivált
és a Miskolci Operafesztivált. Elkötelezett
híve a CSR tevékenységek magyarországi
megismertetésének. A Brit-Magyar Kereskedel-
mi Kamara Tanácsának tagja. 
Elérhetôség: Tesco Globál Rt.
2040 Budaörs Kinizsi út 1-3. 

Demján Sándor 
üzletember, ingatlanfejlesztô, mecénás
(1943, Börvely)
Tanulmányait a Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Fôiskolán folytatta (1965). Elsô munka-
helye a gárdonyi ÁFÉSZ karbantartó részlegve-
zetôi posztja volt. 1968-ban már a Gorsium
ÁFÉSZ elnöke. A budapesti Skála Áruház meg-
alapítója, 1973-79-ig vezetôje. 1979-87 között
a Skála-Coop vezérigazgatója. 1987-90-ig a Ma-
gyar Hitelbank elnök vezérigazgatója, 1991-ben a
Közép-európai Beruházási Társaság elnök-vezér-
igazgatójává nevezik ki. 1998-ban a TriGránit Rt.
elnöke lesz, majd 2000-ben a Vállalkozók Orszá-
gos Szövetségének ügyvezetô elnöke. 
Elismerések: Az év menedzsere (1988), Az év
vállalkozója (1996), Aschner Lipót-díj (1997),

Magyar Üzleti Díj (1998), Az évtized mened-
zsere (2000), a XV. kerület díszpolgára (2001),
a Budapesti Közgazdaságtudományi és Állam-
igazgatási Egyetem dísz-doktora (2003.) 2003.
elején alapította a Prima Primissima díjat,
melynek költségeit 10 évre vállalta. 

Délceg Katalin
mûvészettörténész, galériavezetô
(1955, Budapest)
Tanulmányait Budapesten, az ELTE BTK-n
végezte, francia, orosz és mûvészettörténész
szakon (1975-82.) Késôbb ugyanitt felsôfokú
kulturális menedzseri képesítést is szerzett. 1983
és 88 között a Generalart fômunkatársa, 1986-tól
két éven át a Mûvészeti Alapnak is munkatársa.
1988-ban alapítja meg saját cégét, a Dovin Mû-
vészeti Kft-t. Névnek saját walesi dédapja nevét
választotta. 1993-ban nyitotta meg elsô fizikai
formában is létezô galériáját, a Haris közben,
mely késôbb végleges helyére, a Galamb utcába
költözött. Jelenleg három szobrász és öt festô-
mûvész képviseletét látja el. Rendszeres láto-
gatója a nagy európai mûvészeti vásároknak,
jelentôs katalógusok kiadója. Kiállítás-meg-
nyitóin a társmûvészetek jelentôs személyi-
ségei mondanak megnyitó beszédet. Tanácsadó-
ként szerepet játszik egyes cégek gyûjtési poli-
tikájának alakításában.
Elérhetôség: Dovin Galéria,
1052 Budapest, Galamb u. 6.

Drevenka Edit
PR igazgató,
AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt.
Drevenka Edit 1997-ben csatlakozott az egyik
legnagyobb hazai biztosító, az AEGON csapa-
tához. Az évek során számos olyan projektben
dolgozott, amelynek nagy jelentôsége volt egy
nagy múltú állami gyökerekkel bíró nagyvál-
lalat sikeres átalakításában. Munkája jelentôs
részét a vállalat külsô és belsô kommunikációs
stratégiájának kialakítása és menedzselése teszi
ki. Ezen belül az egyik legfontosabb feladata a
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vállalat támogatási irányvonalainak kidolgo-
zása. Az elmúlt években jelentôs szerepet kapott
a multinacionális vállalatcsoport társadalmi
felelôsségvállalási stratégiájának kialakításában,
az Etikai Kódex magyarországi bevezetésében.
Jelenleg a marketing team tagjaként a vállalat új
kommunikációs kampányán dolgozik. Szabad-
idejét legszívesebben utazással, barangolással
és olvasással tölti. 
Elérhetôség: pr@aegon.hu

Feldmájer Sándor
szponzorációs igazgató, Szerencsejáték Rt.
(1949, Nagykôrös)
1970-tôl a moziipar különbözô területein dolgo-
zott. Foglalkozott a fôvárosi mozik mûsorszer-
kesztésével, középszintû igazgatgatóként vezetett
13 (akkor még mûködô) belterületi nagy mozit,
marketingfônök volt egy osztrák filmforgalmazó
cégnél, majd évekig a Budapest Film Rt. tanács-
adója. 2002 nyarától szponzorációs igazgató a
Szerencsejáték Rt-nél. 1989 óta a Vörösmarty
art-mozit mûködtetô kft. társtulajdonosa. A Film-
forgalmazók Egyesületének alelnöke. A Magyar-
országi Videókiadók egyesületének titkára. 
Elérhetôség:
sandor.feldmajer@mail.datanet.hu
sandor@szerencsejatek.hu

Ferencz I. Szabolcs
közgazdász, kommunikációs szakember
(1967, Temesvár)
Temesváron nôtt fel, Bajorországban végezte
iskoláit és szerzett közgazdász diplomát, mielôtt
Budapestre – állítása szerint – hazaérkezett. A
Századvég Politikai Iskola és egy amerikai ösz-
töndíj után kommunikációs szakterületen dol-
gozott. 1998-tól a Miniszterelnöki Hivatal Kom-
munikációs Központjának vezetôje. A kormányfô
személyes kommunikációjának elôkészítésén kívül
a kormányzati kommunikáció koordinációja és a
nagyobb állami rendezvények szervezése is fela-
datai közé tartozott. 2000-tôl a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériumának kabinetfônö-

keként bekapcsolódott a szakmai döntéshozatalba,
közelrôl ismeri a kultúrafinanszírozás szépségeit
és buktatóit. E területen szerzett tapasztalatait
2003-tól Közép-Európa egyik legnagyobb válla-
lata, a MOL-csoport kommunikációs igazgató-
jaként kamatoztatja. Azon kevesek közé tartozik,
akik nem csak hazánk, hanem szomszédaink kul-
turális értékeit is ismerik és támogatják.
Elérhetôség: MOL Rt.,
1117 Budapest, Október 23. u. 18.

Fodor Péter 
népmûvelô, könyvtáros, történész
(1946, Nyíregyháza)
Tanulmányait a Debreceni Tanítóképzô Fôis-
kolán (1966-69), majd Budapesten, az ELTE
BTK-n, történelem szakon folytatta (1970-73),
bölcsész doktorátusát 1984-ben szerezte.
1969-tôl a Balmazújvárosi Mûvelôdési Központ
igazgatója; 1975-77 a debreceni Déri Múzeum
igazgató-helyettese. Ezután az MSZMP Hajdú-
Bihar Megyei Bizottságának, majd az MSZMP
KB kulturális osztály munkatársa (1979-86).
1986-90 a Mûvelôdési Minisztérium fôosztály-
vezetôje, a Közmûvelôdési Tanács titkára.
1990-95 a Vita Kiadó és Nyomda ügyvezetôje,
1996-97 a Civil Antenna Kft. ügyvezetôje.
1998-tól a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár
fôigazgatója — a rekonstrukció levezénylôje, a
centenáriumi ünnepségek megszervezôje.
1990-tôl a Kultúraközvetítôk Társaságának ala-
pító alelnöke, 2004-tôl elnöke; 1997-tôl a Füs-
tölgôk Társaságának alapító elnöke; 2003–tól
az Informatikai és Könyvtári Szövetség
elnöke. 2002-ben Wlassics Gyula-díjat kapott.
Elérhetôség: Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár,
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
Tel: 4115001

Gárdos Bernadett 
kulturális menedzser (1974, Budapest)
Tanulmányait a szegedi József Attila Tudomány-
egyetem magyar-kommunikáció szakán végezte.
Magyart tanított a budapesti Fazekas Mihály
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Gyakorlóiskolában, és protokollt, valamint ren-
dezvényszervezést az Atalanta Üzleti Szakisko-
lában. Kulturális menedzseri tevékenységét az
Europália ’99 Hungária Kormánybiztosi Iro-
dában kezdte 1999-ben, majd 2000-tôl a Hun-
garofest Nemzeti Rendezvényszervezô Kht.
munkatársa, 2004-tôl programigazgatója.
Jelenleg a Milleniium Intézet igazgatóhelyettese.
Elérhetôség: gardosbernadett@yahoo.com

Gáspár Máté
színházvezetô (1973, Budapest)
Gimnáziumi diákszínjátszós élmények hatására
1991-93 között a párizsi VIII. számú egyetemen
színházi tanulmányokat folytat, majd haza-
térve drámatanári képesítést szerez. Miközben
itthon és külföldön (többek között Ariane
Mnouchkine és Valló Péter mellett) szakmai
gyakorlatokon vesz részt, és maga is továbbkép-
zéseket tart franciatanárok számára, egykori is-
kolájában, a Trefortban vezet színjátszóköröket
és hoz létre elôadásokat. Egyetemi tanulmánya-
ival párhuzamosan (ELTE BTK magyar-fran-
cia) megalapítja a Pesti Est színházi program-
magazinját, a Súgót, melynek hat éven át fô-
szerkesztôje, majd lapigazgatója. 1998-ban talál-
kozik Schilling Árpáddal, és csatlakozik a Kré-
takör Színház történetéhez. Elôbb produkciós
vezetôként majd ügyvezetôként dolgozik. Az
alapítványi formában mûködô független társu-
lat tucatnyi elôadásának létrejötte, hazai és nem-
zetközi megismertetése körül bábáskodik.
Elôbb kritikusként, majd Schillinggel közösen a
szakmai helyzet elemzôjeként publikál. 2004
óta az NKA Színházi Kuratóriumának tagja. 
Elérhetôség: gaspar.mate@kretakor.hu
gaspar.mate@kretakor.hu

Gerendai Károly
mûvelôdésszervezô, üzletember
(1970, Budapest)
1987-88-ig a Belvárosi és Józsefvárosi Mûve-
lôdési Ház alkalmazottjaként dolgozik. 1988
és 91 között a Krokodil Kft. munkatársa,

1991-92-ig a Magneoton Kiadónál rendezvény-
szervezôként, hanglemezterjesztôként, valamint
a Lord zenekar menedzsereként tevékenykedik.
1992-tôl két évig az Extraton Kiadó kiadói me-
nedzsere, a Sziámi Zenekar menedzsere, 1993-tól
a Sziget Kft. alapítója és ügyvezetô igazgatója,
és a Sziget-Csoport Kulturális Egyesületnek az
elnöke. 1998-ban megalapítja és ügyvezetôje a
Sziget Invest Kft-nek, 2000-tôl pedig az Ifjúsági
Rendezvényszervezô Kht. ügyvezetô igazgatója.
Nagyobb rendezvényei: Sziget Fesztivál, Budapest
Parádé, Sportsziget, Gyereksziget, VOLT-fesztivál.
Egyéb tevékenységei: a BUENA VISTA Kávézó
mûködtetése, a WAN2 Magazin lapkiadója
(1995-), a 99-Broadway Egyesület társelnöke,
valamint 2002 óta a Kultiplex Mûvelôdési Köz-
pont üzemeltetôje.
Elismerések: Budapestért érdemérem (2000),
Arany Titán díj (2001), Magyar Köztársaság
Érdemrend Lovagkeresztje (2002). 
Elérhetôség: 1117 Budapest, Orlay u. 5-7.,
e-mail: info@sziget.hu

Gondáné Fischer Zsófia
kommunikációs szakember
Pályája az IPV-nél indult, ahol idegenforgalmi
PR-rel foglalkozott. Késôbb marketing-vezetô
a Pannónia Szálloda Vállalatnál, majd alapító
ügyvezetôje a Magyar Kongresszusi Irodának.
Ez utóbbi szervezet országmarketing-tevékeny-
séget folytatott. 1993-tól a Malév reklám- és saj-
tóosztályát vezeti, majd 1995-tôl a Raiffeisen
Bank marketingvezetôje. Ebben a munkakör-
ben nyílt lehetôsége elfogadott koncepció
mentén többek között a Bank mecénási és kul-
turális szponzorációs tevékenységét is irányí-
tani. Legnagyobb büszkesége ezen a területen
a Raiffeisen Kortárs Képzô-mûvészeti Gyûjte-
mény, a Raiffeisen Galéria, a Raiffeisen Jazz
Klub és a Filharmónia Raiffeisen komolyzenei
bérletek az ország tizenhét városában.
Elérhetôség: zsfischer@raiffeisen.hu
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Gyertyánfy Péter Dr.
szerzôi jogi szakjogász (1944, Budapest)
Az ELTE Jogtudományi Kar elvégzése után
(1968) tíz évig nemzetközi pénzügyi szakte-
rületen dolgozott (Magyar Nemzeti Bank,
Pénzintézeti Központ, Pénzügyminisztérium
Nemzetközi Pénzügyek Fôosztálya). 1979-tôl
a Szerzôi Jogvédô Hivatal munkatársa lett.
1992-tôl fôigazgató az intézménynél, amely az
ô irányításával alakult át 1997-98 -ban a zenei
és irodalmi szerzôk közös jogkezelô egyesületévé,
az ARTISJUS Magyar Szerzô Jogvédô Iroda
Egyesületté. Az ARTISJUS a Zenei Alapítvá-
nyán keresztül a magyar zeneszerzôk mûvei
közönséghez juttatásának egyik fontos támogatója.
Az ELTE Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tan-
székén 1983 óta óraadó volt, majd ugyanennek
az egyetemnek címzetes egyetemi docense lett
1990-ben. Kandidátusi tudományos fokozatát
abban az évben védte meg  „A számítógépi prog-
ramok és az elektronikus adattárak szerzôi joga”
c. disszertációjával. Nyolc szerzôi jogi témájú
könyv szerzôje, társszerzôje illetve szerkesztôje,
több mint nyolcvan jogi szakcikk írója. 
A szerzôi jogi közös jogkezelôk nemzetközi
konföderációja, a CISAC Igazgató Tanácsának
tagja, ugyane szervezet Európai Bizottságának
elnöke. A magyar Szerzôi Jogi Szakértôi Testület
Elnökségének tagja, a Magyar-Német Jogász
Egyesület alelnöke, a Déry Tibor Alapítvány
titkára.
Elérhetôség: ARTISJUS, 1116 Budapest,
Mészáros u. 15 -17.
e-mail: pgyertyanfy@artisjus.com

Halász János
közmûvelôdési szakember, kultúrpolitikus (1963,
Cibakháza)
Tanulmányait a KLTE Természettudományi
Kar, matematikus-kibernetikus szakán (1982-87),
valamint a Bölcsészettudományi Kar, mûvelô-
dési és felnôttképzési menedzser szakán végezte
(1993-96). 1987-90-ig a debreceni Ifjúsági In-
formációs Iroda alapító munkatársa, késôbb az

Újkerti Közösségi Ház munkatársa, majd igaz-
gatója. 1993-ban a derecskei Jóléti Szolgálat
Alapítvány igazgatójává nevezik ki. 1992-96 az
elsô debreceni közösségi rádió, a Szóla Rádió
Alapítvány alapító elnöke. 1993 óta „Civil szer-
vezeti ismeretek” témakörben vendégoktató a
Debreceni Egyetemen. 1995-tôl három évig
debreceni önkormányzati képviselô, a kulturális
bizottság alelnöke (Fidesz). 1998-tól országgyû-
lési képviselô (Debrecen), 2000-tôl a Fidesz-
frakció szóvivôje, 2001-tôl frakcióvezetô he-
lyettes. 2002-ben a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának politikai államtitkára. 2002-
ben Debrecenben ismét országgyûlési képvise-
lôvé választják, a parlament Kulturális és Sajtó
Bizottságának alelnöke. A Fidesz Kulturális Kabi-
netének vezetôje, frakció-szóvivô, frakcióvezetô
helyettes. Nôs (1989), felesége Mojzes Edit,
könyvtáros-szociális munkás. Gyermekeik: Dániel
(2000), Barnabás (2001), Magdolna (2003).
Elérhetôség: janos.halasz@parlament.hu 

Harsányi László Dr.
közgazdász, kultúrpolitikus (1947, Budapest)
Tanulmányok: Marx Károly Közgazdaság-
tudományi Egyetem, 1968-72. 1972-73-ig a
Zrínyi Nyomdában helyezkedik el, mint köz-
gazdász, 1973-74-ig a Könnyûipari Miniszté-
rium tervezôi osztályának munkatársa, 1974-tôl
a Központi Statisztikai Hivatal munkaügyi sta-
tisztikai osztály fôelôadója, majd a népgazdasá-
gi mérleg osztályvezetôje. 1986 és 1989 között
az MSZMP Központi Bizottság tudományos,
kulturális és közoktatási osztályának munka-
társa, késôbb osztályvezetô helyettese. 1990-94
a Gazdasági Kutató Intézet igazgatója, a
Nonprofit kutatócsoport vezetôje (ez utóbbi a
mai napig), 1994-95 a Népjóléti Minisztérium
közigazgatási államtitkára, 1995-2002 a Szonda
Ipsos igazgatója. 2002-tôl a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogram Bizottságának elnöke. 
2003-2005-ben a magyar Holocausttal kap-
csolatos megemlékezések miniszteri biztosa;
valamint szintén 2003-tól a Nemzeti Kulturális
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Örökség Minisztérium Stratégiai Tanácsa
elnöke, majd (máig) tagja. Több éve a Budapesti
Corvinus Egyetem tanára.
Elérhetôség: 1062 Budapest, Bajza utca 32.;
elnok@nka.hu

Hunyadi Zsuzsa
szociológus (1955, Budapest)
1978-ban végeztem a Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetemen, majd posztgraduális
képzés keretében az ELTE Szociológia szakán.
Elsô munkahelyem a Társadalomtudományi
Intézet volt, ahol az a szerencse ért, hogy részt
vehettem a 80-as évek legnagyobb empirikus
társadalom kutatásában. Ma már elképzelhe-
tetlenül nagy mintán, 10 ezer fô megkérdezé-
sével zajlott a Kolosi Tamás által vezetett, a
társadalom rétegzôdését feltáró vizsgálat. A
kutató csoport tagja volt többek között Gombár
Csaba, Papp Zsolt, Baráth Etele, Róbert Péter,
Utasi Ágnes. A 90-es éveket a Szonda-Ipsos
Média-, Vélemény- és Piackutató Intézetnél
töltöttem, ahol kezdetben sokféle kutatás átment
a kezem alatt, egyik nap csipkefüggönyt, másik
nap a K+F helyzetét vagy a politikai szimpátia
alakulását elemeztük. Késôbb a médiakutatás
lett a szakterületem. Az utóbbi 1-2 évben a Ma-
gyar Mûvelôdési Intézetben különbözô kultú-
rával kapcsolatos kutatásokkal foglalkozom.

Inkei Péter
kulturális szakértô (1945, Budapest)
Tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi
Kar, angol-spanyol szakán végezte (1963-68).
1967 és 76 között angoltanítási tananyagszerzô.
1970-tôl a Magyar UNESCO Bizottság titkár-
ságán dolgozik, majd az MTA Pedagógiai Kutató
csoport tudományos munkatársa, titkára. 1979-tôl
öt éven át pedig a Pedagógiai Kutató országos
koordinátora. 1984-87-ig az Akadémiai Kiadó
és Nyomda fôigazgató helyettese, majd a Kiadói
Fôigazgatóság fôosztályvezetôje. 1992-95 között
könyvimporttal foglalkozik, 1994-ben a Dabasi
Nyomda Rt. elnökévé választják. 1996-98-ig a

Mûvelôdési és Közoktatási Minisztérium kul-
turális helyettes államtitkára. 1998-tól független
szakértô, a Bp.-i Kulturális Obszervatórium
igazgatója, a CEU Press igazgató helyettese.
Elérhetôség: 2040 Budaörs, Öntô u. 3., 
e-mail: inkei@axelero.hu

Kardos József
A soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen
1988-ban szerezte diplomáját, mint okleveles
erdômérnök, de végzettsége ellenére mindig a
kulturális terület mellett kötött ki. Három évig
a Soproni Egyetem közmûvelôdési titkáraként,
majd újabb három évig a Soproni Színház Fesz-
tiválirodájában programszervezôként dolgozott.
Ezt követôen az Országgyûlési Irodaház alkal-
mazottjaként Szájer József országgyûlési kép-
viselô személyi titkára volt 1995-tôl 1998-ig.
1998-tól a Sziget Fesztivál programigazgatója. 
A Sziget Fesztivál a tizenegy éves története
során Európa egyik legnagyobb multikulturális
rendezvényévé nôtte ki magát. A fesztivál egy
hét alatt több mint 360.000 külföldi és magyar
látogatót fogad be és több mint 1000 kulturális
programot nyújt 50 különbözô helyszínen. 
Mint a Sziget Fesztivál programigazgatója részt
vett a 2001-es Franciaországi Magyar Szezon
(MagyArt) és a 2002-es olaszországi Magyar
Kulturális Év szervezésében, és a 2004-es Hol-
landiai Magyar Kulturális Évad népzenei és
könnyûzenei programjainak kurátora volt.

Károlyi Dóra
kulturális menedzser (1953, Budapest)
A szegedi egyetemen szerzett német-francia
szakos diplomát 1977-ben, ezután az Akadémiai
Kiadóban volt segédszerkesztô (itt tanult meg
angolul). Doktori disszertációját férje és három
gyermeke helyettesíti. Tizenhat évig dolgozott
a Könyv- és Irodalmi Ügynökségen, mely a
Szerzôi Jogvédô Hivatal keretein belül mûkö-
dött 1995-ig. 1997-ben a Kulturális Minisz-
térium megbízta a Magyar Könyv Alapítványon
belül egy Fordítástámogatási Alap megszer-
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vezésével és felépítésével. Itt pályázati alapon
külföldi kiadóknak térítik meg a fordítás költ-
ségeinek egy részét. Irodalmi információs iro-
daként is mûködnek, kétnyelvû tájékoztatót
adnak ki az új magyar könyvekrôl, irodalmi
honlapot és a magyarból készült fordítások
adatbázisát tartják karban. 2005. júliustól a
Magyar Könyv Alapítvány igazgatója.
Elérhetôség: dora.karolyi@axelero.hu

Kiss Imre
mûvészeti menedzser, fesztiváligazgató
(1943, Budapest)
Tanulmányait a Kereskedelmi, Vendéglátóipari
és Idegenforgalmi Fôiskolán, a Közgazdaság-
tudományi Egyetemen, valamint a szegedi
Jogtudományi Egyetemen (1962-72) végezte.
1965 és 1990 között a Budapesti Tavaszi Fesz-
tivál alapító igazgatója. 1990-91-ig az Országos
Filharmónia ügyvezetô igazgatója, 1994-tôl
pedig a Klub Aliga mb. kormánybiztosa. 1996
és 2001 között a Magyar Állami Operaház ügy-
vezetô igazgatója, majd fôigazgatója. 2001-tôl
a Vígszínház ügyvezetô igazgatója. 2003-tól a
Mûvészetek Palotája vezérigazgatója. 
Elérhetôség: info@muveszetekpalotaja.hu

Koncz Erika
fôhivatalnok, népmûvelô
(1955, Sajószentpéter)
Tanulmányait Debrecenben, a Tanítóképzô Fô-
iskolán és az ELTE népmûvelés szakán végezte
Budapesten. 1989-ben került a Mûvelôdési és
Közoktatási Minisztériumba, ahol több poszt
után a Mûvészeti Fôosztályt vezette (1996-98).
Legfontosabb feladatai: nemzeti alapintézményi
kategória kialakítása, non-profit szervezeti for-
mában történô intézményátalakítás. 1999 és
2002 között a budapesti Fôpolgármesteri
Hivatal kulturális ügyosztályát vezette. 2002
júliusa óta Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma, kulturális örökségi és közmûvelôdési
helyettes államtitkár. E posztján a múzeumi
szervezet modernizációját, a nemzetközi

együttmûködés felgyorsítását, valamint a köz-
mûvelôdési esélyegyenlôtlenség mérséklését
tekinti legfontosabb feladatának. 
Elérhetôség: NKÖM,
1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.

Koncz Gábor
kulturális szakértô és menedzser
(1950, Sátoraljaújhely)
Tanulmányait a Marx Károly Közgazdaság-
tudományi Egyetem népgazdasági tervezô-
elemzô szakán végezte (1969-74). 1980-ban
közgazdasági doktor. 1974-80-ig a Népmûvelési
Intézet, Mûvelôdéskutató Intézet munkatársa,
mûvelôdés-gazdaságtani kutatások elindítója.
1975-tôl Kultúra és Közösség c. folyóirat,
szerkesztô-helyettese, az UNESCO által fel-
kért szakértô. 1980-tól a Mûvelôdési Minisz-
térium, Mûvelôdés-politikai Fôosztályán osz-
tályvezetô helyettes. 1974 és 85 között számos
kutatási projekt résztvevôje és szervezôje, a
Mûvelôdési Minisztérium Vezetôképzô és
Tovább-képzô Intézet (MMVTI) igazgató
helyettese. 1994-tôl Magyar Kultúra Alapítvány
igazgatója, közremûködött a Magyar Kultu-
rális Szövetség és több más civil szervzôdés,
nonprofit szervezet létrehozásában. 
Elérhetôség: Magyar Kultúra Alapítvány,
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Kovács Gábor
üzletember, mecénás (1957, Orosháza)
Tanulmányait a Nemzetközi Kapcsolatok Fôis-
koláján végezte Moszkvában, nemzetközi gaz-
dasági kapcsolatok szakon (1975-80). 1980 és
85 között a MNB devizagazdálkodási fôosztály
nemzetközi osztályának munkatársa, skandináv
referens. 1985-89-ig a Citibank Budapest Rt.
ügyvezetô-igazgatója. 1989-tôl két évig Lon-
donban a Citibank N. A. alelnöke. 1991-tôl
vezeti a Bankár Kft-t, amely mostanra az ország
egyik legsikeresebb vállalkozásává vált. A
Bankár Holding Rt. cégcsoporthoz tartozik
egyebek közt a Sasad Rt., a Bakony Mûvek és
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a Telki Magánkórház. 2003-ban létrehozta a
Kovács Gábor Mûvészeti Alapítványt 3 milliárd
forint adománnyal. 2004. áprilisában megnyi-
totta a Kogart Házat. 
Elérhetôség: 1062 Bp., Andrássy út 112. 
e-mail: info@kogart.hu

Kovács Géza
kulturális menedzser, intendáns (1955, Tura)
Tanulmányait az Esztergomi Tanítóképzô Fô-
iskola ének-zene, népmûvelés szakán (1977-80),
a Zenemûvészeti Fôiskola kihelyezett karnagy-
képzô szakán, a British Council és a Londoni
Szimfonikusok zenekari menedzserképzô isko-
lájában, valamint az ELTE Bölcsésztudományi
Kar kulturális menedzserképzô szakán végezte.
1975 és 77 között a 25. Színház elôadómûvésze,
késôbb mûvészeti titkár. 1985-89 SZOT Kultu-
rális Osztály mûvészeti elôadója. 
1989-tôl a MÁV Szimfonikusok, az Állami
Hangversenyzenekar, majd a Nemzeti Filhar-
monikusok igazgatója. Több zenei tárgyú doku-
mentumfilm rendezôje, szerkesztôje, riportere,
egyetemi jegyzetek társszerzôje. A Magyar
Zenei Tanács alelnöke, a Simf. Zkari Szöv. Társ-
elnöke, az EU Elôadómûv. Különbiz. és az
Európai Elôadómûv. Szöv./PEARLE/ elnökségi
tagja. Elismerések: Kiváló népmûvelô (1987),
Széchenyi oklevél (1995). 
Elérhetôség: Nemzeti Filharmonikus Kht., 
e-mail: kovacs.g@filharmonikusok.hu

Kovács Ildikó 
kommunikációs igazgató, E.ON Hungária
(1969.)
Németországi tanulmányokat követôen közgaz-
dászként végzett 1988-ban a Budapesti Köz-
gazdasági Egyetemen nemzetközi marketing
specializációval. Az InterCom marketing igaz-
gatójaként nemzetközi és magyar filmes pro-
dukciók és forgalmazásuk támogatási rendszerét
dolgozta ki, tíz éves tevékenysége alatt számos
céget vont be a film, mint kulturális termék
támogatói körébe. Az E.ON Hungária kommu-

nikációs igazgatójaként 2004-tôl a cégcsoport
kulturális tevékenységét kibôvítette, elôször regi-
onális kulturális fesztiválok és mûvészeti együtte-
sek, intézmények támogatását elôtérbe helyezve,
illetve a német- magyar kulturális együttmû-
ködést erôsítve a nemzetközi cégcsoporton
belül. A Ludwig Múzeum támogató tagja.

Körmendy Ferenc
kultúrpolitikus, szerkesztô, brácsamûvész (1954,
Budapest)
Tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi
Kar történelem-közmûvelôdés szakán végezte
(1981). A 180-as Csoportban és Szabados
György együttesében játszik kortárs zenét és
dzsesszt. 1985-tôl a Magyar Rádiónál dolgozik,
mint zenei szerkesztô, majd a Bartók Rádió
programfôszerkesztôje. 1994. márciusában el-
bocsátják, azonban augusztustól ismét prog-
ramfôszerkesztô. 1997-2000 mûvészeti tanács-
adóként dolgozik. 1990-tôl a Fôvárosi Köz-
gyûlés tagja (SZDSZ), majd 1996-ban a Kul-
turális Bizottság elnöke lesz. A Budapesti ôszi
Fesztivál Mûvészeti Tanácsának alapító elnöke,
1992-1999 között a Budapesti Fesztiválzene-
kar kuratóriumának tagja.
Elérhetôség: kormendyf@budapest.hu

Körner Tamás
(Budapest, 1946)
Középiskolai tanulmányait a Spiró György írá-
saiból ismert legendás „Bada tanár úr” osztá-
lyában végezte a Bolyai Gimnáziumban, majd
az ELTE Bölcsészettudományi Karán angol-
néprajz szakon szerzett diplomát. Az IBUSZ-nál
idegenvezetôként eltöltött évek után 1975-tôl
a Kulturális Kapcsolatok Intézetében, majd
utódjánál, a Nemzetközi Kulturális Intézetben
dolgozott. Részt vett számos bilaterális kultu-
rális, illetve mûszaki-tudományos csereprog-
ram beindításában, így a német Deutsche
Forschungsgemeinschaft és az amerikai
National Science Foundation magyar prog-
ramjainak létrehozásában. 1989-tôl a párizsi
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Magyar Kulturális Intézet munkatársa. 1992-
ben Fischer Iván felkérésére visszatér Magyar-
országra, hogy átvegye az akkor, a fôváros
zenekaraként állandósuló Budapesti Fesztivál-
zenekar igazgatását. A BFZ-t mûködtetô Ala-
pítvány ügyvezetô igazgatója.
Elérhetôség: korner@bfz.hu

Kuti Éva 
kutató, fôiskolai tanár (1951, Erdôbénye)
Szakmai pályája a Mûvelôdéskutató Intézetben
indult, ahol fôleg a kultúrafinanszírozás, ezen
belül az állami és a magánmecenatúra kérdé-
seivel foglalkozott. 1982-ben a francia Kultu-
rális Minisztérium, 1989-ben a Johns Hopkins
University ösztöndíjasa volt. Részt vett a
Nonprofit Kutatócsoport azon programjaiban,
amelyeket az egyesület a lakossági jótékonyság,
az 1%-os felajánlások, valamint a vállalati ado-
mányok feltérképezése érdekében indított. A
KSH munkatársaként szerepet játszott a non-
profit statisztika kiépítésében. Tanított a
Sorbonne-on és a Georgetown University-n.
Jelenleg fôiskolai tanárként dolgozik az Általá-
nos Vállalkozási Fôiskolán. Tagja a Voluntas és
a Civil Szemle szerkesztô bizottságának. Utolsó
könyvei: Kinek a pénze? Kinek a döntése? és
(szerkesztôként) A jótékonyság vállalati stratégiája,
Nonprofit Kutatócsoport, 2003 illetve 2005.
Elérhetôség: info@nonprofitkutatas.hu 

Liptay Gabriella 
közgazdász-szociológus (1963, Budapest)
Pályáját szociológusként kezdte a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia
tanszékén kutatóként, majd oktatóként. Ké-
sôbb a Szezám Reklám Kft-ben folytatta tevé-
kenységét, kommunikációs auditok és progra-
mok teljes kialakításában és kivitelezésében dol-
gozott. 1998-tól az Ericsson Magyarország PR
managere, majd kommunikációs igazgatója.
Az ô segítségével honosodott meg a cég új
támogatási kultúraja, amely éppúgy fontos sze-
repet foglal el a munkatársak életében (pl.

Ericsson Képzômûvészeti Galéria), mint
amennyire érzékelhetô és hangsúlyos a kül-
világban is (pl. Ericsson-díjak tanárok részére,
sokrétû kulturális és oktatás-támogatási tevé-
kenység). 2004 februárjától a T-Mobile Ma-
gyarország Rt. kommunikációs igazgatóhe-
lyettese, a márkaváltás egyik fôszereplôje.
Munkájának ma meghatározó hányada a ma-
gyarországi arculati- és reklámkampányok me-
nedzselése, valamint nemzetközi koordinációs
feladatok a kommunikációs igazgatóság tevé-
kenységének teljes spektrumában. 
Elérhetôség: liptayg@t-mobile.hu

Lôrinczy György
zenei-színházi menedzser, impresszárió
(1967, Budapest)
Tanulmányait a JPTE mûvelôdésszervezô sza-
kán végezte. 1985-86 Almássy téri Szabadidô
Központban közönségszervezô, majd a Jókai
Mûvelôdési Központban népmûvelô. 1990 és
95 között a Magyar Állami Operaház sajtó-
titkára, valamint kreatív tanácsadó (Burson
Marsteller). Késôbb a düsseldorfi Tennigkeit
ügynökség menedzserasszisztense, majd a Pen-
taton Koncertügynökség ügyvezetô igazgatója.
1996-98-ig a Szentendrei Teátrum produkciós
menedzsere, a Budapesti Carreras és Pavarotti
koncert egyik szervezôje, az Elisabeth, a Mozart
és a Rómeó és Júlia c. musicalek producere,
lemezeinek kiadója.
2001-tôl a Millenáris Rendezvényközpont
nyitó rendezvénysorozatának programigaz-
gatója, számos kormányzati, fôvárosi és céges
rendezvény, fesztivál, külföldi turné szervezôje.
Elérhetôség: Pentaton Kft.,
1053 Budapest, Egyetem tér 5.
e-mail: lorinczy@pentaton.hu

Magács László
rendezô, színigazgató (1959, Budapest)
A fôiskola elvégzése után, 1991-tôl öt éves szer-
zôdéssel a Nemzeti Színház rendezôje. Ezzel
párhuzamosan a Merlin Nemzetközi Színház
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egyik alapító tagja. 1992-tôl az Angol Szekció
vezetôje. 2003-tól a színház igazgatója, közben
az International Buda Stage – Angol Nyelvû
Színház mûvészeti vezetôje. Rendezett Romá-
niában, Angliában, Németországban, Magyar-
országon. A Merlin Nemzetközi Színház Edin-
burgh-i, indiai és hollandiai vendégjátékai során
a legfontosabb magyar színdarabok angol nyelvû
elôadásait rendezte. (Madách Imre: Az ember
tragédiája, Balázs Béla: Kékszakállú herceg
vára, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde.)
Elôadásaiban a tánc, a zene és a színház egyen-
rangú szerepet kap. 2003-óta a Merlin valódi
nemzetközi központtá vált. A Merlin Nemzet-
közi Színház igazgatójaként mûvészeti vezetôje
volt a színház 2004/2005-ös évedjában a
bEUgró fesztiválnak, mely 20 országból több
mint ezer mûvészt mutatott be a Merlinben,
illetve a csatlakozás napján egy megafesztivál
keretében a Dózsa György úton felállított cir-
kuszi sátorban. 2005-ben a színház angol nyelvû
Hamlet elôadásának rendezôje.
Elérhetôség: magacs.laszlo@merlinszinhaz.hu 

Magi István
köztisztviselô, színházi szakember
(1944, Debrecen)
Tanárból lett köztisztviselô Debrecenben,
majd diplomát szerzett a Színház- és Film-
mûvészeti Fôiskola színházelméleti szakán.
1981-1987-ig a debreceni Csokonai Színház
ügyvezetô igazgatója. A kulturális tárcánál
jelenleg a Mûvészeti Fôosztály vezetôje. Ki-
emelten foglalkozott a mûvészeti intézmények
– elsôsorban a színházak – mûködésének jogi
hátterével és finanszírozási rendszerével. Folya-
matosan dolgozik a mûvészeti alkotó munka
állami támogatása formáinak bôvítésén és kor-
szerûsítésén. Munkája lényegének tekinti az ön-
kormányzatok intézményfenntartó tevékenysé-
gének segítését, a szakmai és érdekvédelmi szer-
vezetekkel történô érdemi együttmûködést.
Elérhetôség: istvan.magi@nkom.gov.hu 

Marschall Miklós
közgazdász, alapítványi elnök (1953, Rajka)
Tanulmányok: Közgazdaságtudományi Egye-
tem, 1973-77. A Magyar Kereskedelmi Kamara
munkatársa, a New Hungarian Exporter szer-
kesztôje, 1979 és 91 között a Mûvelôdéskutató
Intézet tudományos munkatársa, majd fômun-
katársa. 1988-tól Fulbright-ösztöndíjasként egy
évet a Yale Egyetemen tölt. Kutatási területe: a
kultúra finanszírozása. 1990-94-ig a Fôvárosi
Közgyûlés tagja (SZDSZ), 1991 és 94 között
Budapest oktatási, kulturális és idegenforgalmi
ügyeiért felelôs fôpolgármester-helyettese. 
Nevéhez fûzôdik a Budapesti Fesztiválzenekar
állandósítása, a Merlin Színház magala-pítása.
1994-98-ig a Civicus washingtoni alapítványi
központ, majd 1999-tôl a Transparency Inter-
national nemzetközi civil szervezet kelet-kö-
zép-európai igazgatója lesz. 1998 óta a Buda-
pesti Fesztiválzenekar Alapítványának elnöke. 
Elérhetôség: marschall@compuserve.com

Márta István
zeneszerzô, színigazgató, kulturális szervezô
(1952, Budapest)
Tanulmányait a Zenemûvészeti Fôiskolán
végezte (1972-78). 1976-tól Witold Lutos-laws-
ki zeneszerzôi kurzusát végzi Jugoszláviában,
majd a Fiatal Zeneszerzôk Csoportjának veze-
tôje lesz. 1980-tól a Mandel-kvartett tagja.
1988-tól a veszprémi Petôfi Színház zenei veze-
tôje, 1989-ben megalakítja a Kapolcsi Kultu-
rális és Természetvédelmi Egyletet. 1990-91 a
Nemzeti Színház, 1994-96 az Új Színház zenei
vezetôje, majd igazgatója. 2002-tôl a Magyar
Fesztiválok Szövetségének elnökségi tagja. 
Elismerések: Tribune Internationale des Compo-
siteurs (Párizs, 1982, 1987), Erkel Ferenc-díj
(1987), Déri János-díj (1994), Pro Régió-díj
(2001). 
Elérhetôség: ujszinhaz@ujszinhaz.hu
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Máté Péter 
fesztiválszervezô (1951, Budapest)
Debreceni és budapesti bölcsésztanulmányok
után, 1977-tôl az alakuló Népszínházban mûvé-
szeti, majd közmûvelôdési titkár és rendezô-
asszisztens. 1980-82-ben a Mûvelôdési Minisz-
térium Vezetôképzô Intézetének hallgatója,
1983-89 között a Magyar Színházmûvészeti Szö-
vetség munkatársa. 1992-es indulásától 2002-ig
a Budapesti ôszi Fesztivált, a legnagyobb magyar-
országi kortárs mûvészeti fesztivált, valamint
1996-2003 között a Soros Stúdiószínházi Napo-
kat szervezte. 2001-tôl a Pécsi Országos Színházi
Találkozó OFF (Országos Fesztiválmelletti
Fesztivál) programjainak szervezôje. 2003-tól
független szakértô, fesztiválszervezô. Jelenleg
több független kortárs mûvészeti, színházi és mul-
tikulturális fesztivál munkatársa, tanácsadója.
Elérhetôsége: matep@c3.hu

Megyeri László
színigazgató, mûvelôdésgazdász
(1956, Jászapáti)
Tanulmányait a Közgazdaságtudományi Egyetem
pénzügyi szakán végezte (1979-ben), 1982-tôl a
Rock Színház, majd a budapesti Kamara Színház,
Arizona, Mûvész és a Thália Színház gazdasági
igazgatója. 1996-tól a Thália Színház igazgatója.
Cikkei: A bûvös pénzmaradvány összetevôi és
manipulálása (Színház folyóirat, 1987), Kinek
az asztala (1995), Társaság a köz hasznára (1995),
Könyvei: Mr. Producer (1993), Ha engem a Fô-
polgármester felkérne (2000).
Elérhetôség: Thália Színház,
1065 Budapest, Nagymezô u. 22-24.

Merényi Judit
kulturális menedzser, elôadómûvész (1946, Szeged)
Tanulmányait a szegedi JATE Jogtudományi
Karán végezte, (1970). 1966-70 között a keszt-
helyi Mûvelôdési Ház klubelôadójaként kezdte
a pályáját, majd az Óbudai Mûvelôdési Köz-
pont mûvészeti elôadója, majd 1977-tôl igaz-
gatója. (Óbudai Társaskör). 1971 óta rendszeresen

fellép hivatásos elôadómûvészként irodalmi es-
teken, a Magyar Rádióban és a Magyar Televízi-
óban. 1992-2003 között a Zempléni Mûvészeti
Napok titkára. 2002-tôl a Magyar Mûvészeti
Fesztiválok Szövetsége elnökségi tagja.
Elismerések: Bessenyei György Emlékérem
(1985), Fehér Rózsa-díj, Budapestért Díj,
Magyar Köztársasági Érdemérem Kiskereszt
(1997), a Mûvelôdés Szolgálatáért (2000), a
III. kerület díszpolgára (2000). 
Elérhetôség: Óbudai Társaskör,
1036 Budapest, Kiskorona u. 7.
e-mail: otk@kszki.obuda.hu, Tel: (1) 250-0288

Moldovai Viktor
közgazdász, mûvelôdésszervezô
(1957, Budapest)
Tanulmányai idején részt vett a Közgáz Klub,
valamint a határon túli magyarság mûvészeti-
és sorskérdéseivel foglalkozó Közép Európa Kör
szervezésében. Ezután a vállalkozási szféra és a
vállalati hierarchia különféle területein tevékeny-
kedett. 1995-ben vezetôi információs rendszer
képzés keretében Middlesbrough-ban NVQ
menedzser tanúsítványt szerzett. 
A kultúra gazdaságtanával 2000 áprilisától fog-
lalkozik intenzívebben, amióta a Hungarofest
Nemzeti Rendezvényszervezô Kht. pénzügyi
területét igazgatja. E minôségében vett ill. vesz
részt - többek között - a 2001. évi franciaországi,
a 2002. évi olaszországi, a 2004. évi hollandiai,
a 2005. évi oroszországi és a 2006. évi németor-
szági magyar kulturális évadok elôkészítésében
és megvalósításában. Jelenleg a Kht. megbízott
igazgatója.
Elérhetôség: moldovai.viktor@hungarofest.hu

Nagy Bálint Dr.
kommunikációs igazgató,
Magyar Telekom Csoport (1961, Budapest)
Jogász végzettségû, pályáját 1985-ben a
Malévnél kezdte. 1988-ban az országban elsô-
ként nyomtatták névjegyére az „arculati mened-
zser” címet, és kezdte meg a légitársaság arcu-
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latának átformálását. 1991-ben elvállalta a
BBDO amerikai reklám-ügynökség hazai meg-
alapítását és vezetését. 1992-ben az IBM „va-
dászta le”, közel négy évig a magyarországi
vállalat marketing kommunikációs igazgatója
volt. 1993-ban kezdeményezésére és ötlete
alapján az IBM az ÁHZ-val (ma NFZ) zongora-
versenyt rendezett, amit az azóta Kossuth-díjas
Bogányi Gergely nyert meg. A vállalati oldalról
indult és megszervezett kulturális kezdemé-
nyezés azóta is példa nélküli a honi mecena-
túrában. 1995-tôl a Matáv kommunikációs
igazgatója. Kidolgozta a Matáv szponzorálási
stratégiáját, mely szerint a cég az ország legje-
lentôsebb kulturális szponzorává válik. E
stratégiát lassan 10 éve megvalósítva, világhíres-
ségek tucatja járt Budapesten (Maazel, Muti,
Perahia, Kennedy, Chick Corea, Bobby
McFerrin, José Cura és sokan mások), kul-
turális rendezvények hosszú sora valósulhatott
meg, és a Matáv Szimfonikus Zenekar az or-
szág egyik legkiválóbb együttesévé vált. Irányí-
tása alatt a Magyar Telekom évente sokszáz
millió forintot költ kultúratámogatásra. 1995 óta
az International Business School vezetô marke-
ting kommunikáció szakos tanára. 2003-ban
Szabó Gyulával közösen jegyzetet írt a szpon-
zorálásról, 2004-ben az integrált kommuniká-
cióról. 2003 tavasza óta klasszikus zenei mûsort
szerkeszt és vezet a RadioCafé-én. 2005-ben a
Matáv csoport márkaváltásának irányítójaként
6 márkát vezetett be  a magyar piacra, megva-
lósítva ezzel Magyarország történetének leg-
nagyobb márkaváltását.
Elérhetôség: Magyar Telekom Rt.
1540 Budapest

Perlik Pál
üzemgazdász, okleveles könyvvizsgáló
(1945 Viss, Borsod megye) 
Valaha egyedül, kapcsolatok nélkül jött fel kis
falujából Budapestre, ahol munka- és tanulási
lehetôséget keresett. 1971-tôl a mindenkori
kultuszminisztériumban pénzügyi munkatárs-

ként dolgozik. A rendszerváltás elsô éveiben
(1990-1993) a gazdaság alaptörvényeinek kiala-
kításában képviselte a tárca érdekeit. A kultu-
rális ágazat elszegénye-dése miatt irányításával,
koordinálásával elôkészítették a Nemzeti Kul-
turális Alap (NKA) törvényét, amelyet a Parla-
ment 1993. április 1-i hatályba lépéssel elfo-
gadott. Még ebben az évben megbízást kapott
az NKA mûködtetési, pályáztatási feltételeinek
kialakítására, amely eredményesnek bizonyult.
Törekvései közé tartozik a pályáztatás minél
egyszerûbb, de szak- (és jog-) szerû feltétele-
inek kialakítása, a pályázók segítése tanács-
adással, a mûködés nyilvánosságának biztosí-
tása, a jogszabályi elôírások betartása. 
Elérhetôség: Nemzeti Kulturális
Alapprogram, 1062 Bp., Bajza utca 38.,
www.nka.hu 

Petô Iván
kultúrpolitikus, történész, levéltáros
(1946, Budapest)
Tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi
Kar, magyar-történelem szakán végezte (1965-
70), 1970 és 90 között az Új Magyar Központi
Levéltárban dolgozik, majd tudományos fô-
munkatárs, 1989-90 a Holmi szerkesztôi bizott-
ság tagja, a Szabad Kezdeményezések Háló-
zata egyik kezdeményezôje, az SZDSZ prog-
ramjának egyik szerkesztôje, szerzôje. A három-
oldalú politikai tárgyalásokon, ill. az Ellenzéki
Kerekasztalnál az SZDSZ egyik képviselôje,
késôbb az SZDSZ ügyvivôje. 1992-97 az
SZDSZ elnöke 1994-97 a Liberális Internacio-
nálé alelnöke 1990-tôl országgyûlési képviselô.
1998-tól a kulturális és sajtóbizottság alelnöke,
2002-tôl elnöke.
Fôbb mûvei: A magyar szénbányászat a felsza-
badulástól a hároméves terv végéig (Erdmann
Gyulával, 1977), Dokumentumok a magyar
szénbányászat történetébôl (1945-1949) (Erd-
mann Gyulával, 1975), A hazai gazdaság négy
évtizedének története 1945-1985 I. (Szakács
Sándorral, 1985), Befejezetlen szocializmus
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(Gerô Andrással, 1998), Politikai curriculum
vitae (cikkek, interjúk, beszédek, 2000). 
Elérhetôség: Országgyûlési Irodaház,
SZDSZ-frakció, 1054 Bp., Széchenyi rkp. 19.,
ivan.peto@parlament.hu

Rubovszky Rita
kulturális menedzser (1965, Budapest)
Tanulmányait a JATE, magyar-francia össze-
hasonlító irodalomtudományi szakán végezte
(1983-88). Az egyetem elvégzése után az okta-
tásügyben dolgozott. 1998 és 2000 között a
brüsszeli Europalia magyar programigazgatója.
2000-2003 a Hungarofest Nemzeti Rendezvény-
szervezô Kht. ügyvezetô igazgatója. Érdek-
lôdési területe a modern kulturális export, a
kulturális külpolitika. 2003-tól az általa alapí-
tott Millennium Intézet igazgatója, melynek
keretében 2004-tôl a Várostudás Kollégium
elôadássorozatot szervezi. Jelenleg az Europti-
mus Rt. PR-igazgatója is. Ez a magyar-francia
részvénytársaság non-profit és civil szervezetek
számára nyújt kommunikációs és marketing
tanácsadást. 
Könyvei: Irodalmi Vázlatok (1994-98), Németh
László Breviárium (1999), francia szaklapok-
ban tanulmányokat publikál.
Elismerések: Francia Köztársaság Kultúra és
Bölcsészettudományok Lovagja (2002). 
Elérhetôség: Millennium Intézet,
1061 Budapest Jókai tér 8. 
Europtimus Rt.,
1124 Budapest Németvölgyi út 62.
e-mail: rubovszky.rita@europtimus.hu

Schiffer János Dr.
várospolitikus, jogász (1948, Budapest)
Tanulmányait az ELTE Jogtudományi Karán,
(1969-74), majd a Bécsi Egyetem nemzetközi
ismeretek szakán vendéghallgatóként végezte
(1974-75). 1974-78 között az Országos Köz-
mûvelôdési Tanács titkárságának fôelôadója,
majd 1978-86-ig osztályvezetôje. 1986-90-ig a
Mûvelôdési Minisztérium közmûvelôdési

fôosztályának osztályvezetôje. 1980-tól tíz éven
át a II. Ker. Tanács és a Fôvárosi Tanács, vala-
mint a Végrehajtó Bizottság, majd a Magyar
Kulturális Kamara választmányának tagja.
1979 és 89 között az MSZMP, majd 1989-tôl
az MSZP tagja. 1991-tôl az országos választ-
mány tagja. 1990-1998 országgyûlési képviselô
1991-94-ig az önkormányzati, közigazgatási,
belbiztonsági és rendôrségi bizottság, 1994-
98-ig a kulturális és sajtó-bizottság tagja.
1994-tôl a Fôvárosi Közgyûlés tagja és Budapest
fôpolgármester-helyettese. Szerepe volt a Kor-
társ Mûvészetek Házának /Trafó/ létrejöttében,
a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár rekonstruk-
ciójában, bôvítésében, a Zenei Könyvtár létre-
hozásában, az új Levéltár megépítésében,
valamint a kulturális intézmények – különös
tekintettel a színházak – mûködôképességének
megtartásában, illetve a stabilabb gazdasági
alapok kialakításában, továbbá a kulturális vál-
lalkozások új típusú támogatási rendszerének
megvalósításában. 1990-tôl a Támasz Alapít-
vány kuratóriumának elnöke. 
Elismerések: Radnóti Miklós-díj (2001).
Elérhetôség: Fôpolgármesteri Hivatal,
1052 Bp., Városház u. 9-11.
e-mail: schiffer@budapest.hu

Schneider Erika
az Inter-Európa Bank Rt. fôosztályvezetôje
(1968)
A Külkereskedelmi Fôiskola után két évnyi
németországi ösztöndíjas élet következett, utána
a Hypo-Bank magyarországi leánycégénél kezdett
el dolgozni. 1993-1999 között a Bank kortárs
képzômûvészeti alkotásokat tartalmazó gyûjte-
ményt állított össze, s egyik alapítója lett a buda-
pesti Ludwig Múzeumnak. Tanácsára a bank
zenei eseményeket is támogatott, pl. egy Varázs-
fuvola elôadást, Rost Andrea fôszereplésével.
1999 óta vezeti és irányítja az Inter-Európa
Bank Marketing és Kommunikációs fôosztályát.
2000-ben az IEB volt a fôszponzora a város-
ligeti tavon nemzetközi elismerést keltô
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„Mûvészettel az új évezredbe” címû szobork-
iállításnak, támogatta a Szépmûvészeti Múze-
umban rendezett Miro emlékkiállítást. Elérte,
hogy az IEB bankkártyáin Nádler István fest-
ményei láthatók. 2003-ban a bank fôtámoga-
tója volt a nagyszabású Örömkoncertnek, a
Hôsök terén. 2004-2005 a Ludwig Múzeum
baráti körének elnöke. 
Elérhetôség: Inter-Európa Bank
1054 Budapest, Szabadság tér 15.

Schneider Márta Dr.
mûvelôdésszociológus, fôtisztviselô
(1954, Budapest) 
Tanulmányait az ELTE népmûvelés, illetve
szociológia szakán végezte, ugyanitt késôbb
doktori címet szerzett. (A külföldi magyar inté-
zetek története és a külföldi ösztöndíjasok a
két világháború között). 1975-tôl a Kossuth
Lajos Katonai Fôiskolán, könyvtárvezetô, majd
a honvédség népmûvelési elôadója. 1979-1987
a KISZ KB Kulturális Osztályán, munkatárs.
Eközben több szociológiai kutatás részese
(Társadalmi beilleszkedési zavarok, Munkafe-
gyelem-történeti kutatások, TS-5 mûvelôdés-
kutatások). 1987-1990 a Magyarságkutató
Intézet, tudományos ösztöndíjasa. 1989-ben
DAAD ösztöndíjjal Hamburgban, Berlinben
és Göttingenben járt. 1991-1994 az Ország-
gyûlési Hivatalnál kulturális szakértô. 1994-
1995-ben a Mûvelôdési és Közoktatási Minisz-
tériumban fôosztályvezetô. 1995-2002 a Fôvá-
rosi Önkormányzat Kulturális és Oktatási
Fôpolgármester-helyettesi Irodájának iroda-
vezetôje. Jelenleg a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumában a mûvészeti és nemzetközi
kapcsolatok helyettes államtitkára. Az intéz-
ményi modernizáció mellett nagy jelentôséget
tulajdonít a külföldi magyar évadokon keresztül
megvalósítható országkép-modernizációnak. 
Elérhetôség: NKÖM,
1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.

Sebôk Marcell 
történész, kultúraszervezô és tanácsadó
(1967, Budapest)
Zeneiskolai tanulmányok és gondtalan gimná-
ziumi évek után néhány évet a könyvek vilá-
gában töltött (könyvtár, könyvesbolt, könyvex-
port), majd az ELTE Bölcsészkarán hallgatott
történelmet, szociológiát és antropológiát.
1992-ben történész végzettségével fogott hozzá
doktori tanulmányainak, illetve a CEU medievisz-
tika tanszékének megalapozásához. 1996/97-ben
Berkeleyben és Los Angelesben idôzött, 1998-ban
Hollandiában búvárkodott könyvtárakban, majd
1999-ben a Collegium Budapestben mélyítette
el humántudományi stúdiumait, hogy az év végére
végre az asztalra tegye egy 16. századi protes-
táns humanistáról szóló doktoriját, amit talán
2005-ben könyv formájában is publikálni fog.
Emellett közel tucatnyi könyvet szerkesztett a
szívének kedves reneszánsz vagy a magyar modern
társadalomfejlôdés körében; hasonló lendülettel
gründolt internetes honlapokat – mint például a
kulturális KonTextus.hu-t és a 2005-ben Pulitzer-
díjas irodalmi litera.hu-t. Ez évtôl kezdve a kor-
mányzati ciklus harmadik kulturális miniszterének
lett elsôszámú fôtanácsadója, és a magyar kultu-
rális stratégiát kidolgozó tanács vezetôje.
Elérhetôsége: sebokm@ceu.hu

Soros György
üzletember (1930, Budapest)
Tanulmányok: London School of Economics
1952-ben. 1947 és 56 között Nagy-Britanniában,
majd 1956-tól az USA-ban él. 10 évig egy tôzsde-
cégnél bróker és elezô, külföldi értékpapírokkal,
1962 és 65 között filozófiával, majd belföldi érték-
papírokkal foglalkozik. 1969-ben megalapítja a
Quantum Beruházási Alapot, majd három év el-
teltével 1972-ben a Nyitott Társadalom Alapot.
1983-ban létrehozza a Soros Alapítványt, melyet
1984-ben Magyarországra is kiterjeszt, s amely
több mint 50 országban mûködik.
Elismerések: a Magyar Kulturális Kamara tiszte-
letbeli elnöke (1989). A BKE díszdoktora (1991).
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Az amerikai jogászok emberi jogi díja (1990), Áta-
lakulásért-díj (1995), Hannah Arendt-díj (1999).
Fôbb mûvei: The Alchemy of Finance (1987),
(magyarul: A pénz alkímiája, 1996), Opening
the Soviet System (1990), (magyarul: A lehetetlen
megkísértése, 1991), Under-writing Democracy
(1991),  G. Soros im Gespräch mit Krisztina
Koenen (magyarul: ô a Soros!, 1994), The Crisis
of Global Capitalism: Open Society Endangered
(1998), (magyarul: A globális kapitalizmus vál-
sága, 1999), Open Society: Reforming Global
Capitalism (2000). 
Elérhetôség: 888 7th Avenue,
3300 New York, NY 10106, USA

Strém Kálmán
zeneszociológus, hangversenyrendezô
(1934, Nagykanizsa)
Tanulmányait Budapesten, az ELTE BTK-n
végezte (1960-64). 1952-tól 78-ig az Országos
Filharmóniánál elôször elôadó, majd osztály-
vezetô, Itt kialakította az ifjúsági hangversenyek
tematikus-didaktikus turnéinak rendszerét, ezek
száma a 70-es évekre már ezres nagyságrendûre
nôtt. Elindította a „Korunk Zenéje” hangver-
senysorozatok rendezését Pécsett, Szegeden,
Debrecenben, Gyôrött, Szombathelyen és
Miskolcon. 1978-82 a Magyar Zenemûvészeti
Szövetség Ügyvezetô titkára, 1982-91 a Mûvé-
szeti Alap zenei szakosztályának igazgatója,
1991-94-ig a Madách Kft. Ügyvezetôje. 1975 és
1991 között a Muzsika rovatvezetôje, 1977-88
a Mûvelôdéskutató Intézet tudományos mun-
katársa. 1992-2000 a Magyar Alkotómûvészek
Országos Egyesülete zenei tagozatának titkára.
Közremûködésével valósultak meg idegenforgalmi
koncertek, fesztiválok Tihanyban, Keszthelyen,
Kôröshegyen, Martonvásáron, Vácrátótón,
Nyírbátorban és Fertôdön. 1996-tól 2005-ig 10
alkalommal rendezte meg a Földvári Napok
kortárs zenei eseménysorozatot, 1995-tôl pedig
hangversenyeket és fesztiválokat rendez Fertôd-
Eszterházán. Kezdeményezte a Magyar Haydn
Társaság megalakítását. Fôbb mûvei: Hol vannak

a magyar vonósok? (1977), Ifjúsági hangversenyek
hatása (1982), Vitairat a zenei mûvelôdésrôl (1988).
1997-tôl a Strém Koncert Kft. ügyvezetôje.
Elérhetôség: k.strem@chello.hu

Szabó Eszter
közgazdász
A GE regionális corporate kommunikációs és
PR igazgatója (Közép- és Kelet-Európa). Fel-
sôvezetôi tapasztalattal rendelkezik a szervezeti
kommunikáció területén az állam-igazgatási és a
magánszektorban. Az elmúlt 14 év alatt a sikeres
és költséghatékony vállalati és kormányzati
kommunikáció, valamint nagyszabású projek-
tek irányítása során bebizonyította, hogy e
régióban is ki lehet fejleszteni globálisan elis-
mert, innovatív kommunikációs gyakorlatokat.
Kidolgozta a cég regionális társadalmi szerep-
vállalási stratégiáját, ami a CSR (Corporate
Social Responsibility) kiemelten fontos eleme
az átalakulásban levô országokban. Több társa-
dalmi szervezetnek – pl. AMCHAM, JAM – ad
PR tanácsokat. Elôad fôiskolákon, egyetemeken.
Két fôiskolai és a BKE-n szerzett közgazdász
diplomával rendelkezik. Részt vett a  Georgetown
egyetemen (Washington D.C.) szervezett Pew
Economic Freedom Fellow programon. Férje
újságíró, két tinédzserkorú gyermekük van. (*)

Szabó György
mûvelôdésszervezô, közgazdász
(1959, Budapest)
Tanulmányok: Marx Károly Közgazdaságtu-
dományi Egyetem 1979-82. 1983 és 85 között
az Ifjúsági Rendezô Iroda, majd 1985-96-ig a
Petôfi Csarnok munkatársa, 1998-ban kinevezik
a Kortárs Mûvészetek Házának (Trafó) igazga-
tójává. Az intézmény egy-csapásra átalakította
Budapest kulturális színterét: bekapcsolta a
világ vérkeringésébe. Újító gondolatai megter-
mékenyítették az alternatív szcéna egészét. Ki-
terjedt kapcsolatokkal bír messze Európán túl
is. Jelentôs elméleti munkásságot is folytat.
Elismerések: Hevesi Sándor-díj (1999),
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Bánffy Miklós-díj (2001). 
Elérhetôség: Kortárs Mûvészetek Háza,
1094 Bp., Liliom u. 14., Tel.: (1) 456-2040

Szabó Gyula
kommunikációs igazgatóhelyettes,
Magyar Telekom Csoport (1967, Barcs)
1991-ben a Külkereskedelmi Fôiskola elvég-
zése után rögtön diplomájának megfelelô állást
vállalt - az elsô hazai jazzklub plakátragasztója
lett. Szakmai kötôdése a kultúrához kisebb meg-
szakításokkal azóta is megmaradt, legfeljebb
más fontos beosztásokban. A Merlin Jazz Klub
szervezési és PR feladatai után kis kitérôt tett a
környezetvédelem területén, majd 1992-tôl az
MMC Records, 1993-tól a Magyar PolyGram
hanglemez-kiadó marketing menedzsere. Innen
került 1996-ban jelenlegi munkahelyére. Itt
elôször szponzor menedzserként, majd osztály-
vezetôként, 2002 óta igazgató-helyettesként a
Matáv, illetve 2005-tôl a Magyar Telekom
Csoport támogatási és márkastratégiai tevé-
kenységének szakmai irányítója. 2002-ben Nagy
Bálinttal közösen jelentették meg a PR-mappa
sorozatban „A támogatások fajtái és szerepe a
kommunikációs tevékenységben” címû kiadványt.
Elérhetôség: szabo.gyula@telekom.hu

Szabó István
mûvelôdésgazdász, policymaker
(1950, Budapest) 
Mûegyetemi tanulmányai, majd az ott eltöltött
évek alapozták meg jelenlegi tevékenységét.
További filozófiatanári végzettségétôl eltekintve
lényegében autodidakta. Hosszú tanulási folya-
matban lett fôfoglalkozású nézô. Eközben több
politikai-társadalmi, állami szervezet és hivatal
munkatársaként szolgált jó (és kevésbé jó)
ügyeket. Többszörös kulturális minisztériumi
(fô)osztályvezetô. Nevéhez fûzôdik az 1996 óta
érvényes színházfinanszírozási rendszer. A
Szkéné, a Rockszínház és a Bárka gründolásában
tevékenyen vett részt. Az Erzsébet téren a
magyar színházépítészet korszakos kudarcának

részese. Gyakran ad elô a színházak mened-
zselésérôl, olykor közönségvizsgálatokban leli
örömét. Cikkeivel színházi szakfolyóiratokban,
személyével a Színházi Intézet igazgatóhelyet-
tesi irodájában lehet találkozni.
Elérhetôség: szam55@hotmail.com

Tôkéczki László
történész, publicista, alapítványi elnök
(1951, Szikszó)
A debreceni (1970-1972) és a budapesti (1972-75)
bölcsészkaron történelem-német szakos tanári
oklevelet szerzett. 1975 és 1978 között gimná-
ziumban tanított, majd pedagógiai kutató. 1989
óta az ELTE Mûvelôdéstörténeti tanszékének
oktatója. Kandidátusi értekezését a Bethlen-
kormány közoktatáspolitikájáról készítette.
1991 óta a Hitel szerkesztôje, 1994 óta a Valóság
fôszerkesztôje. Elnöke a Magyar Könyv Ala-
pítvány kuratóriumának.
Elérhetôség: ELTE Mûvelôdéstörténeti
Tanszék, 1088 Bp., Múzeum krt. 6-8.

Török András
kulturális menedzser, mûvelôdéstörténész
(1954, Budapest) 
Tanulmányait az ELTE angol-történelem-új-
görög szakán végezte (1972-79). 1979-83 a
Nemzeti, illetve a Katona József Színháznál
tipográfus, plakáttervezô, késôbb angol-tanár-
ként, valamint mûfordítóként tevékenykedik.
1989-94-ig a 2000 c. havilap szerkesztôje, tipo-
gráfusa. 1994-95 a Mûvelôdési és Közoktatási
Minisztérium kulturális helyettes államtitkára,
1994-98 a Nemzeti Kulturális Alap elnöke, a
Digitális Halhatatlanok program kezdeménye-
zôje. 1998-2003 a Magyar Fotográfusok Házának
(Mai Manó Ház) alapító igazgatója. 2003/4 a
Hollandiai Magyar Kulturális Évad fôkurátora,
koordinátora. 2004-tôl a Summa Artium Kht.
igazgatója. Tagja az amsterdami European Cultu-
ral Foundation kuratóriumának.
Fôbb mûvei: Mark Twain világa (1982), Oscar
Wilde világa (1989), Budapest: A Critical Guide
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(elôször 1989, németül, franciául, olaszul is),
Nagy Budapest Könyv (1998), tárcák, plakátok,
folyóirat- és könyvtervek. 
Elérhetôség: Summa Artium Kht.,
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10.
e-mail: andras.torok@summa-artium.hu

Varga Koppány
mûvészeti menedzser, mûvészettörténész
(1968, Pécs)
Tanulmányait az ELTE BTK mûvészettörté-
net-latin szakán (1988-94), valamint Bécsben az
Institut für Kulturwissenschaft múzeumi me-
nedzsment szakán végezte (1996-98). 1994-ben
a Paksi Képtár, majd a Novus Ars Hungarica
Mûvészeti Szakközépiskola alapító munkatársa.
1997-tôl a CCC + Bogner társtulajdonosa, társ-
igazgatója. Közremûködött az örökségvédelmi
intézményrendszer átalakításában, a Szent Ko-
rona parlamenti elhelyezésének mûtárgyvédelmi
kidolgozásában, a Ludwig Múzeum Mûvésze-
tek Palotája-beli új épületének kialakításában.
A Szépmûvészeti Múzeum intézményfejlesz-
tési tanácsadója.
Elérhetôség: CCC + Bogner,
1061 Budapest, Jókai tér 8.
e-mail: info@cccbogner.hu

Vass Lajos
kultúrpolitikus, színházi szakember
(1955, Szolnok)
Tanulmányait a Juhász Gyula Tanárképzô Fô-
iskolán, (1976-80), az ELTE Bölcsészettudo-
mányi Kar filozófia szakán, (1983-87), valamint
a Színház- és Filmmûvészeti Fôiskolán (1988-91)
végezte. 1986 és 89 között a Szolnok Megyei
Tanács mûvelôdési osztályvezetô-helyettese, majd
osztályvezetôje. 1990-92-ig a szolnoki Szigligeti
Színház Szervezô Irodájának vezetôje, majd
1992-96-ig menedzser-igazgatója. 1996-2000-ig
a szolnoki Városi Mûvelôdési és Zenei Központ
Kht. ügyvezetô igazgatójává, 2000-tôl pedig a
Szigligeti Színház igazgatójává nevezik ki.
1996-2000 között a Magyar Rádió ellenôrzô tes-

tületének tagja. 2002-2003-ig a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma közigazgatási állam-
titkára, 2003-tól ugyanitt politikai államtitkár.
Elismerések: Fehér Rózsa-díj (1996), Szolnok
Város Kulturális Díja (2000), Év Vállalkozója-díj
(2001), Ezüst Pelikán-díj (2004)
Elérhetôség: NKÖM,
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Venczel Sándor Dr.
szakíró, mûvelôdésgazdász, tanácsadó
(1954, Nagykanizsa)
Budapesti közgazdasági tanulmányok után
(iparmarketing) az ország legfiatalabb gazdasá-
gi igazgatójaként, 25 évesen kezdi pályáját a
kaposvári színházban, Babarczy László mellett.
Két éven át a boglárlellei Vörös Kápolna mel-
letti Nyári Színház igazga-tója. 1983-tól az
Operettszínház, 1990-tôl az Operaház gazda-
sági igazgatója. 1985-ben elsôként doktorál
színigazdaságból. (Zsinórpadlás – bevezetés a
színház gazdaság-tanába). 1987-1988-ban az
Objektív Filmstúdió Vállalat megalapítója és
igazgatója. 1988-ban színházelméleti diplomát
szerez Budapesten. 2001-tôl saját tanácsadó
cége – Flave, a kultúramentô – vezetô alkalma-
zottja. 1996-ban egyik alapító tulajdonosa a
Palatinus Könyvkiadónak. Nagy tisztelôje Krú-
dynak, szerkesztôként sok kötetet gondozott.
Színházgazdasági tárgyú mûve a neten is
elérhetô: www.szinhaz.hu/paholypotszek. Szín-
házi illetve kulturális menedzsment tárgyat
tanít a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen,
a Modern Üzleti Tudományok Fôiskoláján és a
Veszprémi Egyetemen. 
Elérhetôség: flave@index.hu

Vitányi Iván
kultúrpolitikus, szociológus, esztéta
(1925, Debrecen)
Tanulmányait az ELTE filozófia- esztétika sza-
kán végezte, Lukács György tanítványa (1949-
50). 1943 és 44 között népzenét tanul és gyûjt.
1944-ben antifasiszta ellenálló, a Görgey-zász-

82 / ki kicsoda a magyar kultúra finanszírozásában?

j _ _ _ q p / / g



lóalj tagja, a Gestapo és a nyilasok Sopronkô-
hidán bebörtönzik. 1945-47-ig a Magyar Népi
Ének-, Tánc- és Játékegyüttes titkára, 1946-tól
a Magyar Színjátszók Egyesület titkára, majd a
Tánc- és Kórusmûvészeti Kollégium titkára.
1949 és 52 között a Színház- és Filmmûvészeti
Fôiskolán tánctörténetet tanít. 1950-57-ig a
Népmûvelési Minisztérium zenei fôosztályának
munkatársa, 1956. októberben az Értelmiség
Forradalmi Bizottságának tagja, ezért 1957-ben
elveszti állását. Az 1960-as évektôl publikál,
1958-64-ig a Muzsika, 1964-72-ig pedig a Való-
ság c. folyóiratok munkatársa. 1972-80-ig a
Népmûvelési Intézet, 1980-86-ig a Mûvelôdés-
kutatási Intézet igazgatója, majd az Országos
Közmûvelôdési Központ fôigazgatója, 1992-95
az MTA Szociológiai Intézet tudományos igaz-
gatóhelyettese, 1990-tôl országgyûlési képviselô. 
A pszichológiai tudományok kandidátusa
(1971), a szociológiai tudományok doktora
(1980). Több, mint húsz jelentôs könyv szerzôje.
Szóbeli és írásbeli szintetizáló képessége egye-
dülálló, továbbá kiváló, igen szuggesztív szónok.
Elérhetôség: Országgyûlési Irodaház,
MSZP-frakció, 1054 Bp., Széchenyi rkp. 19.

Zelnik József
etnográfus, kultúrpolitikus, médiaszakember
(1949, Gyula)
1973-tól a Népmûvelési Intézet munkatársa,
késôbb több periodika szerkesztôje. 1986-tól a
Közmûvelôdési Információs Vállalat igazgatója.
1988-tól az Iparmûvészeti Fôiskola docense.
1992-tôl az Ökotáj, 1998-tól pedig a Magyar Kul-
túra fôszerkesztôje 1992-93-ig a Duna Tv igazga-
tóságának elnöke, késôbb az ORTT tagja
(KDNP). 1992-ben a Mûvelôdési Minisztérium
alapította Mûvészeti és Szabadmûvelôdési Ala-
pítvány elnökévé nevezik ki, ezt a tisztet azóta is
betölti. Jelentôs szerepe volt abban, hogy az ala-
pítvány kezelésébe került a Vigadó, és tulajdonba
kapta a Vigadó irodaházat a Vörösmarty téren,
amit 2003-ban eladott az ING Banknak. 2002-tôl
a Magyar Mûvészeti Akadémia tiszteletbeli tagja.

Elérhetôség: Kép Kulturális Szolgáltató Kft.,
1033 Bp., Miklós tér 1., Tel.: 368-9489

Zimányi Zsófia
kulturális menedzser
Tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi
Karán végezte. 1970 és 89 között a Nemzetközi
Koncert igazgatóságon elôadó, fôelôadó, osz-
tályvezetô, majd fôosztályvezetô. 1989-ben
megalapítja az elsô magyar mûvészeti magán-
ügynökséget, Pentaton Kft. néven. 1996-tól a
Budapesti Fesztiválközpont Kht. ügyvezetô
igazgatója, melynek legfontosabb visszatérô
rendezvényei a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a
Budapesti Búcsú és a Budapesti ôszi Fesztivál.
Elérhetôség: Budapesti Fesztiválközpont Kht.,
1053 Bp., Egyetem tér 5. 
e-mail: zimanyi@fesztivalvaros.hu

Zongor Attila 
kulturális menedzser, társadalomkutató
(1975, Budapest) 
Nemzetközi kapcsolatok és EU tanulmányok
szakon végzett a Budapesti Közgazdaságtu-
dományi Egyetemen 2000-ben, ugyanitt kezdett
doktori disszertációjába. Az UNESCO Infor-
mációs Társadalom és Trendkutató Központ
kutatója, majd a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának munkatársa, ahol európai
integrációval és pénzügyekkel foglalkozott.
2000-tôl, létrehozásától vezetôje a KultúrPont
Irodának, amely uniós információkkal hivatott
ellátni a magyar kulturális életet. Itt, ha kell
irodavezetô, hírlevél-szerkesztô, honlap- és
kiadványkészítô, tanfolyamvezetô, elôadó, lektor,
pályázatíró vagy sofôr. Több Európai Unióval
és kultúrával kapcsolatos munka írója illetve
szerkesztôje, 2004-tôl az európai uniós szak-
értôket tömörítô Team Europe Magyarország
tagja. Hobbija a kórusmuzsika, amelyet szin-
tén komolyan vesz: a Zeneakadémián szolfézs-
zeneelmélet-karvezetés szakon is szerzett dip-
lomát (2001), több kórus karnagya.
Elérhetôség: zongor@kulturpont.hu
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A mecénás szó eredete egészen az ókori római idôkig
nyúlik vissza, amikor Gaius Cilnius Maecenas
(Kr. e. 74/64 — Kr. e. 8) római lovag a mûvészetek
pártfogásával hívta fel magára kortársai figyelmét.
A hálás utókor ugyanis több mint kétezer évvel
halála után is mecénásnak nevezi a mûvészeteket,
a kultúrát és a tudományt önzetlenül támogatókat.

Maecenas tehát mecénás volt — nyilván nem az
elsô a történelem folyamán, de kétségkívül a leghí-
resebb. Korának mûvészei, mint Horatius, Vergilius
és Propertius — hogy csak a legismertebbeket említ-
sük, — igen sokat köszönhettek az általa nyújtott
támogatásnak, melyet egyrészt önzetlen anyagi
juttatások, másrészt kapcsolati tôke formájában biz-
tosított számukra. Birtokot, házat adományozott
nekik, ezzel gondoskodott anyagi függetlenségükrôl,
és bevezette ôket a korabeli társadalmi-politikai
elit világába. Így tette lehetôvé, hogy pártfogoltjai
minden energiájukat csak a mûvészeteknek szentel-
hessék, és mûveik széles körben ismertté váljanak.

Voltak olyan korszakok a magyar történelemben,
amikor szinte természetes volt, hogy aki megtehette,
ilyen módon segített tehetséges embertársain.
Ezekben az idôkben divatos dolog volt mecénásnak
lenni — akár nyíltan, akár elrejtôzve a nyilvánosság
elôl. Fôpapok, fôurak és nagypolgárok gyakran karol-
tak fel egy-egy mûvészt vagy akár egy eszmét, így
pártfogolva annak érvényesülését, kibontakozását.

Eredeti értelemben a mecenatúra ugyanis kizá-
rólag a kultúra és mûvészet támogatását jelentette,
manapság azonban gyakran használják a különbözô
nem kulturális jótékony, karitatív célú támogatások
megnevezésére is. Érdekes módon Angliában és angol
nyelvterületen a szó alig ismert. A Summa Artium
angol testvérszervezete, az A&B 2004-tôl több
költséges reklámkampánnyal igyekezett a kifejezést
az angol nyelvterületre bevezetni, még nem tudni
pontosan milyen eredménnyel.

Andrássy Dénes, gróf
(Krasznahorkahosszúrét, 1835. nov. 19. –
Palermo, 1913. febr. 23.)
fôrendiházi tag, mûpártoló
Magánúton végzett tanulmányait követôen kan-
celláriai fogalmazó. 1865-ben megházasodott és
visszavonult a közélettôl. Grazban és Döbling-
ben élt. Ismert mûpártoló volt, neje, Hablawetz
Franciska halála után, 1902-ben Münchenbôl
hazaszállított képeibôl Krasznahorkahosszúré-
ten megalapította a Franciska-ereklyemúzeumot.
Életében a képzômûvészek támogatására a
Magyarországon létezô legnagyobb alapítványt
tette, végrendeletében óriási összeget kitevô
vagyont hagyományozott az Országos Magyar
Képzômûvészeti Társulatra, amelynek kamatait
a hazai múzeumok számára értékes mûalkotások
vásárlására, valamint mûvészeti díjakra kellett
fordítani. Andrássy régebbi alapítványából, ame-
lyet az állam kezelt, évente két, mûvészileg ki-
forrott ember egyenként 4200 koronás ösztön-
díjat kapott, amely lehetôvé tette számukra a
gondtalan alkotómunkát.

Barkóczy Ferenc, gróf
(Csicsva, 1710. okt. 15. –
Pozsony, 1765. jún. 18.)
esztergomi érsek, hercegprímás
A teológiát Rómában végezte. 1730-ban iváncai
prépost, majd egri kanonok és a város plébánosa
lett. 1744-tôl egri püspök, 1761-ben esztergomi
érsek, 1762-ben pedig valamennyi magyar-
országi oktatási intézet fôfelügyelôje lett.
Nagy pártolója volt a tudományoknak. Barkóczy
célja az volt, hogy egyházmegyéjét Észak-Ma-
gyarország szellemi központjává fejlessze.
Segítette az oktatási intézményeket, megalapít-
tatta Eger elsô állandó nyomdáját, saját költ-
ségén könyveket adatott ki. A püspöknek aján-
lott könyvek tanúskodnak széles körû irodalmi
mecenatúrájáról. Tevékenysége lehetôvé tette,
hogy utódai az általa elért eredményekre ala-
pozva, tovább folytassák Eger szellemi életének
magas szinten tartását.
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Baumgarten Ferenc Ferdinánd
(Budapest, 1880. nov. 6. –
Ótátrafüred, Stary-Smokovec, 1927. jan. 18.)
esztéta, kritikus, mecénás
A budapesti, strassburgi és heidelbergi egyetemen
tanult. 1909-ben Németországban telepedett le,
és felváltva Münchenben és Berlinben élt. Fôleg
esztétikai és színháztudományi munkásságával
szerzett ismertséget. Végrendeletében a magyar
írók támogatására jelentôs alapítványt tett
(Baumgarten-díj). 

Deák Dénes
(Budapest, 1931. máj. 7.–
Budapest, 1993. aug. 23.)
mûgyûjtô
Egyetemi évei alatt két évig lakott Füst Milán-
nál, akit szellemi atyjának tekintett. Plakátra-
gasztóként, segédmunkásként, majd egy ven-
déglôben elhelyezett könyvtár vezetôjeként
dolgozott, végül a hatvanas évek elején baráti
ajánlásra került az Írószövetség könyvtárába.
Ekkoriban kezdett mûgyûjtéssel foglalkozni,
szakmai tanácsokkal kezdetben Dévényi Iván
mûvészettörténész segítette. Írószövetségbeli
állását 1975-ben elvesztette, ettôl kezdve csak
mûgyûjtéssel foglalkozott. Az 1980-as évek
elején gyûjteménye számára igyekezett végleges
helyet keresni. A Deák gyûjtemény megnyi-
tására 1988. augusztus 19-én került sor. Halála
után a kollekció a végrendeletileg Székesfehér-
várnak adományozott festményekkel, kisplaszti-
kákkal és érmekkel, mintegy hatszáz alkotással
bôvült ki. 1990-ben a Magyar Régészeti és
Mûvészettörténeti Társulat kuratóriuma mecé-
nási tevékenységéért Henszlmann Imre-dip-
lomával jutalmazta. 1993 augusztusában Székes-
fehérvár Díszpolgára kitüntetésben részesült.

Déri Frigyes
(Bécs, 1852. dec. 10. – Bécs, 1924. okt. 27.)
gyáros, mûgyûjtô, mecénás
Bécsben kereskedelmi érettségit tett, textilipari
szakiskolát végzett. Tirolban és a Morva-vidé-

ken selyemgyárat alapított. Szenvedélye a
vadászat és a mûgyûjtés volt; mûkincseit bécsi
lakásán és stájerországi vadászkastélyában hal-
mozta fel. Felesége, Brix Lujza halálát követôen
(1910) gyûjteményét jelentôsen fejlesztette, és
tudatosan munkálkodott annak közgyûjteménnyé
tételén. Az I. világháborút követôen elhatározta,
hogy gyûjteményét Debrecennek adományozza.
A megfelelô épület felépítésére 1700 millió
korona értékû értékpapírját ajánlotta fel. A mú-
zeum alapkövét 1923-ban tették le. Az érték-
papírok azonban hamarosan elértéktelenedtek,
az adományozó pedig váratlanul meghalt. Ekkor
Debrecen város közgyûlése megszavazta a kultúr-
palota felépítéséhez szükséges összeget, és intéz-
kedett a Déri-gyûjtemény Debrecenbe szállí-
tásáról. Az intézmény 1928 tavaszán hivatalosan
is felvette a Déri Múzeum nevet és 1930. május
25-én, országos ünnepség keretében nyílt meg.
Déri 1921-tôl jelentôs anyagi segítséget nyúj-
tott a múzeum régészeti ásatásaihoz, néprajzi
gyûjtéseihez is. Érdemeiért Debrecen díszpol-
gára kitüntetést kapott. Nevét viseli a Déri
Múzeum elôtti tér.

Déri György
(Baja, 1863. máj. 31. – Budapest, 1946 júl. 23.)
katonatiszt, néprajzi gyûjtô, múzeumalapító
Katonai pályáját a temesvári lovas tüzérezred-
ben kezdte, majd Bécsben elvégezte a felsôbb
tüzériskolát. Galíciában, Csehországban és
Nagyszebenben teljesített szolgálatot. Az I.
világháborúban ezredesi rangban szolgált.
Nagy természetrajongó volt, botanikai isme-
retterjesztô könyvet is írt. Erdélyi szolgálata
idején (1906) kezdett el néprajzi tárgyakat
gyûjteni. Bátyja, Déri Frigyes példáját követve
páratlan gazdagságú népmûvészeti gyûjtemé-
nyét 1938-ban a debreceni Déri Múzeumnak
adományozta. Az ajándékozás alapfeltétele az
volt, hogy a város gondoskodik a teljes anyag
kiállításáról. Az új múzeum céljára a Déri Mú-
zeum szomszédságában lévô egykori Gazda-
sági Akadémia épületét alakították át. A „Déri
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György ezredes Néprajzi Múzeum” 1941.
október 26-án nyílt meg. A múzeum épületét
1949-ben iskolai célokra „ideiglenesen” elvették.
A múzeum így megszûnt, anyaga a Déri Mú-
zeum raktárába került, s csupán egy-egy részét
mutatják be idôszaki kiállításokon.

Ernst Lajos
(Budapest, 1872 –
Budapest, 1937. ápr. 14–24. között)
mûgyûjtô, mûvészeti író
Az általa 1912-ben alapított Ernst Múzeum
több termében a magyar történelemre és mûvé-
szetre vonatkozó mintegy 6500 tárgyat gyûjtött
össze, a többi teremben háromszáznál több kiál-
lítást rendezett beérkezett és fiatal haladó
törekvésû magyar mûvészek mûveibôl. Jellemzi
a mecénást, hogy az épület legfelsô szintjén
kialakított két mûteremlakást Ernst Lajos nem
üzleti befektetésként kezelte. Két festôbarátja —
a házbeli emlékezet szerint bridzspartnerei —,
Fényes Adolf és Zádor István lakott és alkotott
bennük. Feltehetôen jelképes összegért vagy
ingyen. 1937-ben öngyilkos lett. A gyûjtemény
egyes darabjai a Magyar Nemzeti Múzeumba és
a Szépmûvészeti Múzeumba kerültek.

Esterházy Károly, gróf
(1725. máj. 4. – 1799. márc. 14.)
egri püspök
Nagy mûveltségû tudós fôpap. Papi pályáját
Pápán kezdte. 1752-ben esztergomi egyházme-
gyei kanonok, majd cattarói választott püspök.
1752-tôl váci, majd egri püspökké nevezte ki. Az
egri líceum — amelyet eredetileg egyetemnek
szánt — építôje. 1781– 85-ben könyvtárat is ala-
pított Egerben. A könyvtár létrehozása segítette
a város szellemi életének továbbfejlôdését, ösz-
tönzôen hatott az irodalmárokra, a tudósokra, az
értelmiségiekre. ô készítette elô az egri püspök-
ség érseki rangra emelését. Esterházy a környe-
zetében élô irodalmárok közül sokakat ösztön-
zött könyvek megírására, támogatta ôket anyagi-
lag, segítette mûveik megjelentetését.

Esterházy Miklós, herceg
(Bécs, 1765. dec. 12. –
Como, Itália, 1833. nov. 25.)
táborszernagy
1790-ben alezredes, részt vett II. József török
háborújában, majd 1791-tôl a magyar nemesi
testôrség kapitánya. 1794-ben ezredes, 1796-ban
generális, 1803-ban altábornagy; 1817-ben tá-
borszernagy lett. 1809-ben Napóleon jelöltje a
magyar trónra. Bôkezû pártfogója volt a mû-
vészeteknek: az általa újraalakított kismartoni
zenekar (1794) élén Haydn, késôbb (1804–11)
annak helyetteseként Johann Nepomuk Hummel
állt. Az ô megrendelésére komponálta Beethoven
C-dúr miséjét (1807). Híres képtárát az állam
1871-ben megvásárolta, s ez volt az alapja az
MTA épületében elhelyezett Országos Képtár-
nak, amely a Szépmûvészeti Múzeum létesítése-
kor egyesült a Nemzeti Múzeum gyûjteményével.

Esterházy Miklós József, herceg
(Bécs, 1714. dec. 18. – Bécs, 1790, szept. 28,)
tábornagy
Esterházy Pál nádor unokája. Részt vett az oszt-
rák örökösödési és a hétéves háborúban: 1744-tôl
ezredes, 1747-tôl generális, 1757-tôl altábor-
nagy, 1768-tól tábornagy. 1762-ben Sopron vár-
megye fôispánja lett, 1764-tôl 1787-ig a nemesi
testôrség kapitánya. Fontos diplomáciai meg-
bízatásokat is teljesített. Híres volt fényûzô és
költekezô életmódjáról. Ô építtette az eszterházi
(ma fertôdi) kastélyt (1764–69), amelyet a
kortársak magyar Versailles-nak neveztek. Itt
német színtársulatot, operatársulatot és bábszín-
házat tartott fenn. Kismartoni kastélyában
zeneiskolát alapított. Haydn 1760–90-ben volt
udvarának karmestere és komponistája.

Esterházy Pál, herceg
(Kismarton, 1901. márc. 23. –
Zürich, 1989. máj. 26.)
földbirtokos
Az Esterházy-hitbizomány uraként folytatta a
Hanság telkesítését, fejlesztette és tökéletesítette
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az állattenyésztést. Erdészetét iparvállalatok
létrehozásával tökéletesítette, telkeket parcel-
láztatott és juttatott alkalmazottai számára.
Mûbarát és tudománypártoló volt. A magyar
képzômûvészetet évenkénti vásárlásaival, fes-
tészeti és szobrászati díjak adományozásával
támogatta. Elkészíttette Eszterházán a Haydn-
dombormûvet és Kismartonban a Haydn-sír-
emléket. Saját költségén kiadatta Esterházy
Miklós nádor magyar és török iratait. 1948. dec.
26-án törvénytelenül letartóztatták. A Mind-
szenthy-perben negyedrangú vádlottként valuta-
bûncselekményekben emeltek vádat ellene, és
15 évi fegyházra ítélték. 1956-ban kiszabadult,
akkor elhagyta az országot, Ausztriában, késôbb
Svájcban élt.

Fruchter Lajos
(1882–1953)
mûgyûjtô, mérnök
Az Angol Elemi és a Bázeli Biztosító budapesti
igazgatója szegény polgári családból szárma-
zott, kezdetben XIX. és XX. sz. eleji magyar
klasszikus mestereket (id. Markó Károly,
Munkácsy Mihály, Paál László, Rippl-Rónai
József stb.) gyûjtött, majd az Oltványi-gyûj-
temény hatására az élô képzômûvészetet, a
kortárs mûvészetet propagáló új típusú mû-
gyûjtôvé vált. Mûgyûjtôk és mûvészbarátok
(Gresham asztaltársaság) segítségével alakította
ki kollekciójának közvetlenül a kor mûvészeti
törekvéseihez kapcsolódó profilját. Elsôsorban
a Gresham-csoport és a Szinyei Társaság újabb
nemzedékének festményeit gyûjtötte. Fruchter
Derkovits Gyulát odaadó figyelemmel segítette
anyagilag. Ajándékozott mûvet a Szépmûvé-
szeti Múzeumnak és a Bajai Városi Képtárnak.
Tigris utcai villájában elhelyezett gyûjteményét
a nagyközönség számára is hozzáférhetôvé tette.
A gyûjtemény mûvei hazai közgyûjteményekbe
(Magyar Nemzeti Galéria; Fôvárosi Képtár;
Ferenczy Múzeum, Szentendre), hazai és kül-
földi magánkollekciókba (pl.: Dévényi-gyûjte-
mény) kerültek. 

Glück Frigyes
(Pest, 1858. jan. 11. –
Budapest, 1931. máj. 15.)
a magyar szálloda- és vendéglátóipar
egyik vezetô képviselôje
Mint a Pannónia Szálloda tulajdonosa és a
Magyar Vendéglôsök Országos Szövetségének
elnöke a szálloda- és vendéglátóipar fejlesztése
szolgálatában fejtett ki tevékenységet. Megalapí-
totta az elsô pincériskolát. Magyar-francia,
magyar-német és magyar-angol pincérszak-
szótárt adott ki. Nevéhez fûzôdik a budapesti
János-hegyi kilátó és a Látó-hegyi Árpád-ki-
látó létesítése. Ismert mûgyûjtô és áldozatkész
mecénás is volt.

Görög Demeter
(Hajdúdorog, 1760. nov. 4. –
Bécs, 1833. szept. 5.)
író, szerkesztô, udvari tanácsos,
a magyar irodalom szervezôje és mecénása
1779-tôl Nagyváradon filozófiát és jogot,
1783-tól Bécsben szintén jogot hallgatott.
Tanulmányai befejezése után fôúri csalá-
doknál, Esterházy Miklósnál, majd a királyi
családnál volt nevelô. 1789-tôl 1791-ig Kere-
kes Sámuellel szerkesztette a Hadi és Más
Nevezetes Történetek c. lapot, amelyet 1792-tôl
1803-ig Magyar Hírmondó címmel adtak ki.
Több külföldi tudós társaság is tagjává válasz-
totta. Háza a Bécsben megforduló magyar írók
találkozóhelye, központja volt. Igen sokat
áldozott a magyar irodalom felvirágoztatására,
írókat segélyezett.

Hatvany Lajos, báró
(Budapest, 1880. okt. 28. –
Budapest, 1961. jan. 12.)
író, kritikus, irodalomtörténész, mecénás
Gazdag gyáros családból származott. 1905-ben
bölcsészdoktori diplomát szerzett. 1908-ban Ig-
notus-szal és Fenyô Miksával részt vett a Nyugat
alapításában. Baráti kapcsolatba került Ady
Endrével, akinek mûvészetét – mint a költô
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egyik elsô méltatója – számos írásában propa-
gálta. 1911-ben – Osvát Ernôvel a lap szerkesz-
tésével kapcsolatban támadt nézeteltérése
miatt – megvált a Nyugat kiadásától, ezt köve-
tôen hosszabb ideig Berlinben élt. 1917–19-ben
a Pesti Napló, 1918–19-ben az Esztendô c.
folyóirat szerkesztôje, s lapjait a polgári radi-
kális törekvések szolgálatába állította. Egész
életét a magyar irodalom szolgálatának szen-
telte, támogatta a haladó írói törekvéseket, ott
állt pártolóként, segítôtársként Ady Endre, Jó-
zsef Attila s a magyar irodalom számos más
nagyja mellett. Nemcsak anyagilag támogatta
ôket, szellemes, mûvelt kritikáival is küzdött
értük, s élesen bírálta a velük szemben álló kon-
zervatív irányzatot. Baráti köréhez a világ szelle-
mi életének olyan kiemelkedô alakjai tartoztak,
mint pl. Thomas Mann, az ô segítségükkel sokat
tett a magyar irodalom külföldi elismertetéséért is. 

János Zsigmond, II. János
(Buda, 1540. júl. 7. –
Gyulafehérvár, 1571. márc. 14.)
magyarország választott királya,
Erdély elsô fejedelme (1556–1571)
Szapolyai János király és Jagelló Izabella fia. A
rákosi országgyûlés a váradi béke ellenére, mely
I. Ferdinándnak biztosította a trónt, János királyt
még születése évében királlyá választotta. Ural-
ma idején megszilárdult Erdély különállása a
királyi Magyarországtól, és kialakult a török biro-
dalomtól függô helyzete. Az erdélyiek legnagyobb
mecénása, és a gyulafehérvári nyomda fenntar-
tója volt. Támogatottjai között volt Wagner Bálint
Heltai Gáspár. Heltai Háló c. munkájának
költségeit ô fedezte.

Kemény János, báró
(Pittsburgh, USA, 1903. szept. 5. –
Marosvásárhely, 1971. okt. 13.)
író, irodalomszervezô, színházigazgató
Az erdélyi magyar irodalom mindenkori leg-
nagyobb mecénása. A bárói család elszegénye-
dett ágának sarja. Gyermekkorában visszakerült

Erdélybe. A középiskolát Kolozsvárott végezte.
Szerepelt az erdélyi fiatal magyar írók elsô
közös bemutatkozó kötetében (Tizenegyek
antológiája, 1923). Miután örökséghez jutott,
a romániai magyar írókat és irodalmat anyagi-
lag is támogatta. Kuncz Aladárral marosvécsi
kastélyában írói találkozót szervezett (1926).
Itt alakult meg az Erdélyi Helikon írói közös-
sége, amely 1928-tól ezen a címen adott ki iro-
dalmi folyóiratot. 1930-ban átvette a kolozs-
vári magyar színház igazgatását. 1944-ig több
regénye és novelláskötete jelent meg. A II.
világháború után fizikai munkás volt, majd
Marosvásárhelyen a Színmûvészeti Fôiskola
könyvtárosa, késôbb az Új Élet c. marosvá-
sárhelyi lapnál dolgozott.

Kohner Adolf, báró
(?, 1865 – Budapest, 1937. jan. 30.)
nagybirtokos és nagyiparos
A Kohner Adolf és Fiai cég vezetôje. A Kohner
Zsigmond által 1874-ben alapított bankcég, az
egyik legjelentékenyebb magyarországi magán-
bankház igazgatója, a finánctôke egyik vezetô
egyénisége. Az Országos Képzômûvészeti
Társulat elnöke. A századfordulótól a haláláig
az egyik legnagyobb magyar mecénás. Több
híres mûvet ajándékozott a hazai múzeumok-
nak (például Szinyei Merse Pál Pacsirtáját).
Javarészt az ô pénzén jött létre és mûködött az
1902-ben megnyílt szolnoki mûvésztelep, de a
kultúra más ágait is bôkezûen támogatta.

Lánczy Leó
(Pest, 1852. máj. 10. –
Budapest, 1921. jan. 26.)
üzletember és mecénás
1881-tôl a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
vezérigazgatója, majd elnöke, 1893-tól a Bp.-i
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Számos
tôkés nagyvállalat alapító és igazgatósági tagja.
1893-tól 1901-ig országgyûlési képviselô,
1905-tôl fôrendi házi tag. Az I. világháború alatt
Heinrich Ferenccel a hadigazdálkodás megsz-

/ ki volt kicsoda?

j _ _ _ q p / / g



91ki volt kicsoda? /

ervezôje. Több folyóirat, köztük a Kiss József
szerkesztette A Hét odaadó támogatója volt.

Mátyás, I., király
(Kolozsvár, 1443. febr. 23. –
Bécs, 1490. ápr. 6.)
(Uralkodott: 1458 – 1490)
Középkori történelmünk egyik legnagyobb
alakja, a központosított monarchia létrehozá-
sára irányuló törekvés fô képviselôje. Vitéz
János irányítása mellett humanisták nevelték, a
magyaron kívül latinul, németül és csehül is
beszélt. Az 1460-as években megkezdett könyv-
gyûjtését óriási költséggel és apparátussal foly-
tatta, Firenzében a legjobb miniátoroknál,
Attavantenál, Gherardónál és másoknál ren-
delte kódexeit. Hazai könyvfestô és másoló
mûhelyét nem kevésbé tehetséges itáliai mûvé-
szek bevonásával szervezte meg. Csillagvizsgálót
állíttatott fel Budán. Udvarában sok neves kül-
földi mûvész és tudós megfordult, pártfogását
több magyar humanista is élvezte. Budán, Viseg-
rádon reneszánsz stílusban építkezett, elsô-
rangú olasz mûvészeket foglalkoztatott.

Mikó Imre, gróf
(Zabola, 1805. szept. 4. –
Kolozsvár, 1876. szept. 16.)
Mûvelôdéspolitikus, történetíró, mecénás
1838-tól a nagyenyedi kollégium, 1840-tôl az
erdélyi református egyházkerület fôgondnoka
volt. 1843-tól a kolozsvári Nemzeti Színház
felügyelô bizottságának elnöke. Neki köszön-
hetô, hogy 1849. végétôl Kolozsvárott újból
elkezdôdtek a magyar színielôadások. A szín-
ház épületét saját költségén megnagyobbíttat-
ta és berendezését felújíttatta. Jelentôs alkotása
az általa 1859-ben alapított Erdélyi Múzeum
Egyesület, illetve az Erdélyi Múzeum, híres
könyv- és levéltárával. A Magyar Történelmi
Társulat egyik megalapítója, s alapításától,
1867-tôl haláláig elnöke volt. 1867. febr. 20-tól
1870. ápr. 21-ig közmunka- és közlekedésügyi
miniszter volt Andrássy Gyula kormányában.

Nádasdy Ferenc, gróf
(?, 1625 – Bécs, 1671. ápr. 30.)
Országbíró, mecénás
A Dunántúl egyik leggazdagabb földesura.
1646-ban királyi fôudvarmester, 1664-ben
országbíró, Zala és Somogy vármegye fôispánja,
belsô titkos tanácsos lett. 1667 – 70-ben Wesse-
lényi Ferenc nádor halálával királyi helytartó.
Pottendorfi várában (Alsó-Ausztria mödlingi
járásában) hatalmas értékû kincset halmozott
fel. Nagy mûveltségû, tudományszeretô fôúr
és bôkezû mecénás volt. A bécsi udvar politikája
ellen irányuló Wesselényi-féle összeesküvés
egyik vezetô tagja volt. A kudarcra ítélt mozga-
lom felszámolása után Bécsben halálra ítélték,
lefejezték. Javait a kincstár részére elkobozták.

Nádasdy Tamás, báró
(?, 1498 – Egervár, 1562. jún. 2.)
Nagybirtokos, nádor
Bolognában és Rómában tanult, az 1520-as
években II. Lajos király kancelláriáján szolgált,
többször megbízták diplomáciai feladatokkal.
A mohácsi csata után I. Ferdinánd pártjára állt.
1527-ben Buda várának kapitánya. 1529-ben
Szolimán szultán fogságába esett, aki kiszol-
gáltatta Szapolyai János királynak. János bizal-
mát megnyerve, fontos megbízatásokat és nagy
birtokadományokat kapott. 1533-ban feleségül
vette Kanizsai Orsolyát, s vele hatalmas birtoko-
kat kapott a Dunántúlon. Ezzel megalapozta a
késôbb grófi rangra emelkedô család hatalmát.
1554-ben nádor lett. Nagy pártfogója volt a
reformációnak; birtokán, Újszigeten nyomdát
állított fel, iskolát is alapított. Bôkezû pártfo-
gója volt a kiváló énekmondónak, Tinódi Lantos
Sebestyénnek. Saját költségén adta ki Sylvester
János újszövetségét.

Pyrker János László
(Nagyláng, 1772. nov. 2. – Bécs, 1847. dec. 2.)
egri érsek, német nyelven író költô
Székesfehérváron, majd Pécsett tanult. Tanul-
mányait Ányos Pál és Virág Benedek tanítvá-
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nyaként kezdte. 20 éves korában belépett a
ciszterci rendbe. 1796-ban szentelték pappá.
1812-ben az alsó-ausztriai lilienfeldi monostor
apátja, 1818-ban szepesi püspök, e minôségében
tanítóképzôt alapított. 1820-ban velencei pát-
riárka, 1821-ben dalmát prímás és titkos taná-
csos. 1827-ben egri érsek lett. Itt tanítóképzôt
és rajziskolát létesített, felépíttette a székes-
egyházat, a fô- és mellékoltárok festményeit,
melyek többnyire olasz festôktôl származnak,
Pyrker saját magánvagyonából fizette ki.
Értékes képgyûjteményét 1836-ban a Nemzeti
Múzeumnak ajándékozta.

Ráday Gedeon, gróf
(Ludány, 1713. okt. 1. – Pécel, 1792. aug. 6.)
író, irodalomszervezô, földbirtokos
Németországi tanulmányútját követôen 1733-ban
tért haza. Birtokainak kezelése mellett életét a
nemzeti mûvelôdés ügyének szentelte. Széles
körû levelezést folytatott korának íróival, tá-
mogatta irodalmi mûvek és folyóiratok kiadását.
Családjának atyja által alapított könyvtárát
tovább gyarapította; második alapítójává lett a
méltán nagy hírnévre szert tett péceli gyûjte-
ménynek. ô írt elôször német mintára rímes-
mértékes formában verset (Ráday-versforma),
s ezzel nagy hatást gyakorolt a magyar költôi
kifejezésmód fejlôdésére. 

Ráth György
(Szeged, 1828. máj. 6. –
Budapest, 1905. júl. 7.)
történelmi, jogi és mûvészettörténeti író,
könyv- és régiséggyûjtô
Jogot tanult, 1848-ban pénzügyminisztériumi
segédfogalmazó, a szabadságharcban önkéntes.
1860-tól Apponyi György országbíró elnöki
titkára, késôbb a pesti királyi ítélôtábla bírája,
majd tanácselnöke. Széles körû tevékenységet
fejtett ki a magyar képzô- és iparmûvészet fel-
lendítése érdekében. 1881–96 között az Ipar-
mûvészeti Múzeum vezetôje, majd fôigazgató-
ja, 1896-tól a fôrendiház tagja. Értékes régi

könyvtárát a Magyar Tudományos Akadémiára
hagyta, mûgyûjteményét özvegye az államnak
adományozta, ebbôl létsült az Iparmûvészeti
Múzeumhoz tartozó Ráth György Múzeum,
melynek anyagát 1949 után mûfajok szerint
szétosztották a budapesti múzeumok között. 

Széchényi Ferenc, gróf
(Fertôszéplak, 1754. ápr. 28. –
Bécs, 1820. dec. 13.)
fôispán, helyettes országbíró, mecénás
A Magyar Nemzeti Múzeumnak és könyvtárá-
nak alapítója, Széchényi István apja. Jelentôs
összegekkel támogatta a mûvészetet és tudo-
mányt (Révai Miklós, Batsányi János, Hajnóczy
József, Vályi András, Csokonai Vitéz Mihály,
Tessedik Sámuel stb.). 1802. nov. 25-én kelt ado-
mánylevelével a nemzetnek ajándékozta köny-
vekbôl, kéziratokból, metszetekbôl, térképekbôl
és érmekbôl álló hungaricum-gyûjteményét, és
ezzel megalapítója lett az Országos Széchényi
Könyvtárnak, amely alapintézményévé vált az
1808-ban életre hívott Magyar Nemzeti Múze-
umnak. A múzeumot életében maga tartotta fenn.

Széchenyi István, gróf
(Bécs, 1791. szept. 21. –
Döbling, 1860. ápr. 8.)
A 19. sz. elsô felében megindult nemzeti liberális
reformmozgalom kezdeményezôje és legjelen-
tôsebb személyisége, a Magyar Tudományos
Akadémia alapítója és tagja (ig. 1830, t. 1837),
másodelnöke (1830 – 50). Hamar felébredt
érdeklôdése Magyarország gazdasági és kultu-
rális élete iránt. Az 1825-ben megnyílt ország-
gyûlés alsó táblájának ülésén jövedelme
kamatának felajánlásával lerakta a Magyar
Tudományos Akadémia alapjait. Örömmel
fogadta az 1848. márciusi vértelen forradalom
gyôzelmét, az uralkodó által szentesített polgári
átalakulást, a Batthyány-kormányban 1848. ápr.
7-tôl szept. 11-ig a közlekedés és a közmunkák
minisztere volt. 1860 ápr. 7-rôl 8-ra virradó
éjjel véget vetett életének. 

/ ki volt kicsoda?

j _ _ _ q p / / g



93ki volt kicsoda? /

Waldstein János
(Nagymegyer, 1809. aug. 21. –
Bécs, 1876. jún. 3.)
régész, festômûvész, államférfi
A csallóközi és – felesége, Zichy Terézia révén
– a várpalotai uradalom tulajdonosa, ungi fôispán.
Széchenyi István barátja és eszmetársa. Mûvé-
szetbarát, mecénás lelkületû földesúr volt.
Tevékeny szerepet vállalt az ország közéletében,
elsôsorban a tudományos és a mûvészeti életben.
Ybl Miklós tervei szerint újjáépíttette, könyv-
tárral, képtárral és régiségtárral látta el az
1860-ban leégett palotai Zichy-kastélyt. A
könyvtárterem freskóit Pállik Béla festômû-
vésszel készíttette. (Ma már csak a mennyezet
freskója látható. Sokat tett a környék régisége-
inek felkutatásáért. 1868. május 8-án az Akadé-
miának ajándékozta Thomas Ender osztrák
tájképfestô (1793-1875) a Felvidéken és Észak-
kelet-Magyarországon készült 220 vízfest-
ményét. Végakaratának megfelelôen Várpalotán
helyezték örök nyugalomra, a városban utca-
név ôrzi emlékét.

Wolfner József
(Arad, 1856. jún. 8. –
Budapest, 1932. febr. 16.)
Könyvkiadó, mecénás
Egyetemi tanulmányainak befejezése után
1885-ben alapította meg a Singer és Wolfner
könyvkiadó s könyvkereskedô céget, amely
fôként ifjúsági irodalom kiadásával foglalkozott.
1923-ban vállalatát részvénytársasággá alakította
át, amelynek elnök-vezérigazgatója volt. ô jelen-
tette meg az Új Idôk, a Magyar Figyelô, a Mû-
vészet címû lapokat is. Kiadta Ady Illés szekerén
címû kötetét. Ösztöndíjakat fizetett egyes mûvé-
szeknek, akik közül a legismertebb Mednyánszky
László és Nagy István volt, cserébe igényt tar-
tott a járadék folyósítása alatti idôszakban szüle-
tett mûvekre. Ennek köszönhetô, hogy az ország
legnagyobb Mednyánszky-gyûjteménye a Kecs-
keméti Képtárban látható. 

A Magyar Életrajzi Lexikon és más nyilvános
források alapján.
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Támogató: ARTISJUS Magyar Szerzôi Jogvédô Iroda Egyesület

A pénz eredete: ARTISJUS Magyar Szerzôi Jogvédô Iroda Egyesület

Kapta 2000: Jónás Tamás, Fehér Béla

Kapta 2002: Kemény István

Kapta 2004: Borbély Szilárd, Farkas Wellmann Éva, Prágai Tamás, Varró Dániel

Döntnökök személye:

„Az Év Könyve” Bíráló Bizottság tagjai (2002-tôl):
Albert Gábor, Ács Margit, Ágoston Zoltán, Deák László,
Dr. Gyertyánfy Péter, Jász Attila, Kalász Márton, Menyhért Anna,
Monostori Imre, Oláh János, Olasz Sándor, Osztovits Levente,
Papp Endre, Reményi József Tamás, Tamás Menyhért,
Villányi László, Zentai Péter László

Nevezés módja:
Az Arany János Alapítvány által felállított „Az Év Könyve” Bíráló
Bizottság ajánlása

Megjegyzés:
Az ösztöndíjat 1985-1996-ig a Szerzôi Jogvédô Hivatal,
1996-tól pedig az Arany János Alapítvány adja ki.

Kinek?
A már eddig is kiemelkedô teljesítményt nyújtó írók részére – nem
pályázati úton – a további nagyobb formátumú alkotásaik létre-
hozásához.

Arany János (ARTISJUS) Irodalmi Kutatási Ösztöndíj
Ki adja? Arany János Alapítvány

Jogi alapító: Magyar Írószövetség

Jogi alapító: Magyar Írószövetség

Mit kap a díjazott? Oklevél és pénzjutalom

Mióta? 1985

Kapta 2001: Petôcz András, Simon Balázs, Solymosi Bálint, Tóth Bálint

Kapta 2003: Fekete Vince, Penckófer János

Kapta 2005: Jávorszky Béla, Szabó T. Anna, Szentmártoni János

Döntés módja: „Az Év Könyve” Bíráló Bizottság döntése

Információ /
Elérhetôség:

Nagy Katalin • E-mail: nkati@iroszov.axelero.net
Molnár Beáta • E-mail: titkarsag@iroszov.axelero.net
Tel: 3228-849, 3228-840, Fax: 3213-419

Ceremónia:
A Magyar Írószövetség székházának klubjában, állófogadás
keretei között
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Artisjus Díj
Ki adja? ARTISJUS Magyar Szerzôi Jogvédô Iroda Egyesület Vezetôsége

Támogató: ARTISJUS Magyar Szerzôi Jogvédô Iroda Egyesület

Mit kap a díjazott? Bronzból készült képzômûvészeti alkotás oklevél kíséretében

Mióta? 2002

ARTISJUS 
Dankó Pista díj néven:

Dr. Kikli Tivadar és Rakk István magyarnóta-szerzôk valamint
Kovács Apollónia és Dóry József magyarnóta-énekesek

Kapta 2002:

Az év könnyûzenei produkciója: Sztevanovity Zorán, az 
„Így alakult” c. nagylemezért
Az év könnyûzeneszerzôje Kasza Tibor
Az év könnyûzenei szövegírója: Bornai Tibor
Az év magyarnóta szerzôje Vas Gábor
Könnyûzeneszerzôi alkotói életmû díj: Vukán György
Irodalmi díj: Bárány Tamás
Az év komolyzenei mûvéért Decsényi János a Búcsú egy tovatûnt
évszázadtól c. oratóriumért

Jogi alapító: ARTISJUS Magyar Szerzôi Jogvédô Iroda Egyesület Vezetôsége

A pénz eredete: ARTISJUS Magyar Szerzôi Jogvédô Iroda Egyesület

Kinek?
A kortárs magyar zenemûvészet és irodalom 
kiemelkedô szerzôinek

Kapta 2000:

ARTISJUS 
Huszka Jenô-díj néven:

Az év legsikeresebb daláért (Ha nem tudom, nem fáj) 
Kaszás Péter zeneszerzô és Bradányi Iván szövegíró
Könnyûzenei alkotói életmûért Presser Gábor
Szövegírói alkotói életmûért Sztevanovity Dusán
Az év produkciója kategóriában az Omega koncertért az együttes
tagjai: Laux József, Kóbor János, Benkô László, Debreceni Ferenc,
Mihály Tamás, Molnár György, Presser Gábor és Somló Tamás
Az év zeneszerzôje kategóriában Gerendás Péter
Az év szövegírója kategóriában Lovasi András

Kapta 2001:

ARTISJUS 
Zenei Díj néven:

Az év könnyûzenei produkciója: a Budapest Klezmer Band és a
Liszt Ferenc Kamarazenekar
Könnyûzeneszerzôi alkotói életmû díj: Havasy Viktor
Az év könnyûzeneszerzôje: Pásztor László
Az év könnyûzenei szövegírója: Nemes István
Az év komolyzeni mûve(i) kategóriában díjazottak Bozay Attila
posztumusz díjazottként „Az öt utolsó szín” c. operájáért és 
Jeney Zoltán „Halotti szertartás” c. mûvéért
Az év magyarnóta szerzôje Z. Horváth Gyula
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Kapta 2004:

Komolyzenei jutalmazottak: Lendvay Kamilló, Sári József 
Könnyûzenei jutalmazottak: Kovács Ákos, Rakonczai Viktor,
Lukács László, Bergendi István
Magyarnóta kategória: Vitárius Imre 
Irodalmi díj: Fodor Ákos

Nevezés módja: ARTISJUS Egyesület Vezetôségének ajánlása

Döntnökök személye: 
Az ARTISJUS Egyesület
Vezetôségének tagjai:

Bródy János elnök, Békés Pál, Boronkay Antal, Fábri Péter,
Hollós Máté, Madarász Iván, Malek Miklós, Sugár Miklós,
Tihanyi László, Wolf Péter

Kapta 2003:

Komolyzenei jutalmazottak: Fekete Gyula, Serei Zsolt
Könnyûzenei jutalmazottak: Knapik Tamás, TNT együttes,
Csordás Tibor, Fülöp Kálmán 
Magyarnóta kategória: Somogyi Zsolt 
Irodalmi díj: Mezey Katalin

Kapta 2005:

Az év könnyûzenei produkciója kategóriában a díj részese: a
Ghymes együttes karácsonyi koncertjük és éGHYMESe c.
lemezük kapcsán
Az év könnyûzeneszerzôje és az év könnyûzenei szövegírója:
Hrutka Róbert és Jamie Winchester szerzôpáros a
Wood&Strings koncert és lemez kapcsán
Könnyûzenei alkotói életmû díjban részesül: Victor Máté a 
magyar könnyûzenében nyújtott kimagasló tevékenységéért
Az év magyar-nóta szerzôje kategóriában a díj részese: Bicskey Dániel
Az év komolyzenei mûve(i) kategóriában a díj részesei: 
Orbán György: Requiem c. mûvéért, Láng István: Vibráló tárgy 
parabola pályán c. mûvéért
A szépirodalmi alkotás kategóriában a díj részese: 
Várady Szabolcs költô

Ceremónia: Ünnepélyes keretek között a Stefánia Palotában

Döntés módja:
Az ARTISJUS Egyesület Vezetôsége, 
magyarnóta szerzôk esetén szakmai zsûri dönt

A Magyarnóta 
szakmai zsûri tagjai:

2002: Déki Lakatos Sándor, Dr. Kikli Tivadar, Nógrádi Tóth
István, Somogyi Zsolt, Tóth János István, Vitárius Imre
2003: Déki Lakatos Sándor, Dr. Kikli Tivadar, Nógrádi Tóth
István, Vitárius Imre, Z. Horváth Gyula
2004: Déki Lakatos Sándor, Nógrádi Tóth István, Somogyi
Zsolt, Vas Gábor, Z. Horváth Gyula
2005: Z. Horváth Gyula, Bognár Gyula, Nógrádi Tóth István,
Vas Gábor, Tarnai Kiss László, Vitárius Imre
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Információ /
Elérhetôség:

Váncsa Mária titkárságvezetô
mvancsa@artisjus.com
Tel. és fax: Tel.: 488 2605 Fax: 212 1544
Kapcsolattartó: Váncsa Mária titkárságvezetô

Megjegyzés:

Az ARTISJUS Egyesület a könnyûzenei mûvek és produkciók
elismeréseként alapította a Huszka Jenô-díjat, amely részben az
ARTISJUS-díj elôdje volt és az ARTISJUS Vezetôsége 1993 és
2001 között évente ítélte oda

ELLE Irodalmi díj
Ki adja? ELLE magazin

Támogató: Nem nyilvános

Mit kap a díjazott? Egy szobrot

Mióta? 2004

Kapta 2005:
Szépirodalmi kategória: Rakovszky Zsuzsa: A hullócsillag éve,
Felszeghy Csaba: Emôke fehér könyve; Dokumentarista
kategória: Peter Hessler: Két év Kínában

Döntés módja: Olvasói zsûri

Ceremónia: ELLE Irodalmi Díj Gála

Jogi alapító: Nem nyilvános

A pénz eredete: Nem nyilvános

Kinek? Kortárs könyvek szerzôi

Kapta 2004:
Szépirodalmi kategória: Suzanna Jones: A Csendmadár; Dokumen-
tarista kategória: In memoriam Krúdy Gyula: Az élet álom

Nevezés módja: Szerkesztôségen keresztül, február 1-tôl

Döntnökök személye: Olvasók

Információ / 
Elérhetôség:

(06-1) 433-10-60
Kapcsolattartó: Csüllög Mónika

Ford Motor Company Természeti és Kulturális Örökségért Díj
Ki adja? Ford Motor Company

Támogató:
Európa Tanács, UNESCO Világörökség Központ, Conservation
Foundation, Ecofund, Magyar Tudományos Akadémia

Jogi alapító: Ford Motor Company

A pénz eredete: Ford Motor Company
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Greve-díj

Ki adja?
Helmut és Hannelore Greve Alapítványa a Tudományok és a
Kultúra Támogatására (Hamburg)

Megjegyzés:
A díjat 1992-ben, az akkori írószövetségi elnök, 
Jókai Anna javaslatára alapította a Greve házaspár.

A pénz eredete: Dr. Helmut és Hannelore Greve

Kinek?
Fiatal, de már jelentôs teljesítménnyel rendelkezô magyar írók,
költôk, irodalomtörténészek, kritikusok elismerésére, 
akikre még nem figyelt fel eléggé a magyar közvélemény.

Kapta 2000: Ebben az évben nem osztották ki a díjat

Jogi alapító: Dr. Helmut és Hannelore Greve

Támogató: Dr. Helmut és Hannelore Greve

Mit kap a díjazott? 2000 Euro körüli pénzösszeget és oklevelet

Mióta? 1992

Pályázhatnak: magánszemélyek, intézmények, szervezetek, egyéb közösségi csoportok

Kapta 2003:
Dobszay László, Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
Egyházzenei Intézete

Kapta 2005: Még nem ismert

Döntés módja: Független zsûri bírálja el a pályázatokat

Ceremónia: Még nem ismert

Kinek?

Mióta? 1983 óta, Magyarországon 1995 óta

Kapta 2004:
Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar és 
Vác Város Önkormányzata közös pályázata

Nevezés módja: Nyílt nevezés, jelentkezési formanyomtatványon

Döntnökök személye:

Prof. Dr. Láng István akadémikus, Prof. Dr. Pungor Ernô a 
Bay Zoltán Alapítvány volt igazgatója, Dr. Bereczky Lóránd a
Magyar Nemzeti Galéria fôigazgatója, Madarász György a 
Ford Motor Hungária Kft. kommunikációs és PR igazgatója

Információ /
Elérhetôség:

CRSCOM Kft., a Ford Motor Company Természeti és Kulturális
Örökségért Díj információs és sajtóirodája
Tel. és fax: 212-5176 és 212-4732
Kapcsolattartó: Dr. Lipthay Erzsébet; event@crscom.hu

Mit kap a díjazott?
A gyôztes trófeát és pénzdíjat, valamint széles körû nyilvánossá-
got kap. Minden érvényes pályázó oklevelet kap.
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Gundel Mûvészeti Díj
Ki adja? Gundel étterem

A pénz eredete: A díj pénzjutalommal nem jár.

Támogató: Évente változó

Kapta 2002: Ebben az évben nem osztották ki a díjat

Kapta 2004: Ebben az évben nem osztották ki a díjat

Nevezés módja: A kuratórium kijelölése alapján

Megjegyzés:
Mivel hazánkban a fiatal író fogalma életkorban nem nagyon
határozható meg, 2003-ban a kuratórium javaslatot kért a József
Attila Körtôl és a Fiatal Írók Szövetségétôl is.

Ceremónia: A Magyar Írószövetség székházában

Információ /
Elérhetôség:

Dr. Helmut Greve Bau- und Boden- Aktien Gesellschaft 
(Dr. Helmut und Hannelore Greve Stiftung für 
Wissenschaftler und Kultur)
22083 Hamburg, Osterbek Str. 90 b., Deutschland
Tel. és fax: Tel.: 00 49 40 278 901 00
fax: 00 49 40 278 901 16
Kapcsolattartó: Dr. Jürgen Simon, Haraszti Luca külügyi vezetô
Magyar Írószövetség
1062 Budapest, Bajza utca 18., Tel.: 322 8840, fax: 321 3419
E-mail: iroszov@iroszov.axelero.net

Kapta 2001: Ebben az évben nem osztották ki a díjat

Kapta 2003:
Haklik Norbert prózaíró, Nagy Gabriella költô, N. Pál József
irodalomtörténész, kritikus, Rott József prózaíró-publicista

Kapta 2005: Még nem ismert

Döntés módja: A Magyar Írószövetség Kuratóriuma dönt

Döntnökök személye:
Magyar Írószövetség Kuratóriuma, amelynek elnöke a 
Magyar Írószövetség mindenkori elnöke, tagjai pedig ismert
irodalomtörténészek, kritikusok, valamint a korábbi díjazottak

Egyéb jellemzô:

Az eredeti megállapodás alapján a díjban évente 3 író részesül. 
A díjat elôször 1992-ben, majd 1994-ben, 1996-ban és 1999-ben
adták át. Különbözô adminisztrációs és egyéb okokból a
következô díjátadásra csak 2003-ban került sor, ezért ebben az
évben négyen kaptak díjat.

Megjegyzés:
Dr. Helmut Greve a Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzulja és
feleségével együtt a Hamburgi Szenátus professzora.
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Kinek?

Mióta? 2001 óta

Kapta 2002:

Faludy György, Sopsits Árpád, Bächer Iván, Márk Tivadar,
Görgey Gábor, Garas Dániel, Tordy Géza, Töröcsik Mari,
Kovalik Balázs, Ladányi Andrea, Vajda Gergely, Zoran, 
Oroszlán Szonja

Kapta 2004:

Fliegauf Benedek, Horváth Csaba, Kentaur, Kovács János, 
Méray Tibor, Oláh Ibolya, Pados Gyula, Presser Gábor, 
Schilling Árpád, Trill Zsolt, Udvaros Dorottya, Varró Dániel, 
és a Janacek Jenufa c. mûvének alkotógárdája

Nevezés módja:
Nominálás. Budapesti és vidéki kritikusok az adott kategória
témában, kuratóriumi tagok

Döntnökök személye:

A mûvészeti élet, a kulturális újságírás jeles képviselôi:
András Ferenc, aki a magyar filmpremiereket figyeli; 
Békés András, aki a színházi bemutatókat képviseli, aki egyben a
kuratórium elnöke; Gerdesits Ferenc, aki a pop-rock szakértôje;
Kállai Bori, aki az operett és a musical jelölôje; Kárpáti Tamás,
aki a Premier c. újság fôszerkesztôje; Korcsmáros György, aki a
színészeket, színésznôket jelöli; Molnár Gabriella, aki a Nôk
Lapja fôszerkesztôjeként a Sztárlett kategória kiválasztója;

Mit kap a díjazott? Míves kisplasztika

A díj kategóriái:
Film- és TV rendezô, irodalom, jelmez-díszlet, operatôr, színész,
színésznô, tánc, komolyzene, könnyûzene és néhány különleges
díj: Életmû díj, „Sztár lett” és 2003-ban Budapest díj.

Kapta 2001:

Darvas Iván, Tarr Béla, Esterházy Péter, Csikós Attila, 
Bartók: Gyökerek, Werckmeister Harmóniák c. film 
operatôrgárdája, Haumann Péter, Kováts Adél, Zsótér Sándor,
Juronics Tamás, Eötvös Péter

Kapta 2003:

Melis György, Mérei Anna-Katona Zsuzsa, Szabó Magda,
Horesnyi Balázs-Zeke Edit, Fabini Alapítvány, Ragályi Elemér,
Garas Dezsô, Udvaros Dorottya, Babarczy László, 
Solymosi Tamás, Érdi Tamás, Katona Klári, Bíró Eszter, 
Budapesti Tavaszi Fesztivál

Kapta 2005:
A díj koncepcionális átalakítása miatt 2005-ben nem került
kiosztásra. A következô díjátadó gála 2006. tavaszán lesz.

Döntés módja:
Elsô körben leszûkül a nomináltak köre kategóriánként 3 jelöltre. 
Második körben titkos szavazással választják ki a kuratóriumi
tagok a 3 jelölt közül a gyôztest.
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Döntnökök személye:
Osztovits Levente, aki az irodalom értôje; Pongor Ildi, aki a
Tánc kategória nominálója; Retkes Attila, a komolyzene szakértôje;
Dr. Venczel Sándor, aki a mûvészeti élet menedzsereit javasolja.

Megjegyzés:

A színházi évadban egy kis társaság rendszeresen összejön 
a Gundel borvendéglôjében, éttermében, kertjében. Nemcsak a
gasztronómia csábítja ôket ide. Esznek, isznak, és mirôl 
beszélgetnének, ha nem az elmúlt idôszak fôvárosi, és vidéki
mûvészeti eseményeirôl, premierjeirôl, sztárjairól, sztárocskáiról?
A végeredmény évente egy szubjektív, polgári baráti kör
véleménye a magyar kulturális eseményekrôl. Arcunkkal vállaljuk
javaslatainkat, döntéseinket, miközben meghagyjuk azt, 
lehetôséget, hogy másnak más véleménye is lehet. A mûvészet
játék is. A komoly dolgok szórakoztatóak is. Ezért bemutatjuk a
döntések folyamatát, az érveket, a vitákat, reméljük ezek is 
érdeklik a nagyközönséget.

Ceremónia:
A díj koncepcionális átalakítása miatt 2005-ben nem került
kiosztásra. A következô díjátadó gála 2006. tavaszán lesz.

Információ /
Elérhetôség:

Gundel Étterem és Party Service
http://www.gundel.hu/muveszetidij.htm

Henkel Mûvészeti Díj
Ki adja? Henkel Central Eastern Europe

A pénz eredete: Henkel Central Eastern Europe

Támogató: Szakmai támogató a KulturKontakt Austria

Mit kap a díjazott?

A felnôtt mûvész 5000  Eurót és támogatást egy saját kiállítás
megrendezésére a hazájában.
Az ifjú mûvész 1500 Eurót és részvételi lehetôséget a három
hónapos „vendégmûterem” mûvészképzô programon.

Mióta? 2002 óta

Kapta 2003:
Vidmantas Ilciukas (litván) és Marzea Nowak (lengyel) 
mûvész fotográfia kategóriában

Kapta 2005: Még nem ismert

Kinek? Különbözô mûvészeti ágakban alkotó mûvészeknek

Kapta 2002: Dan Perjovski (román) és Kiss Pál Szabolcs grafika kategóriában

Kapta 2004:
Ines Vlahović (horvát) és Uršula Berlot (szlovén) 
és a Daniel Pitín (cseh)

Nevezés módja: Pályázati felhívás
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Megjegyzés:
Az évente más és más mûvészeti ágban meghirdetett pályázatot
2005-ben modern grafika kategóriában, illetve fiatal képzô- vagy
fotómûvészek számára írták ki.

Döntnökök személye:
Évente változik a mûfajnak megfelelôen, 
a legjobb szakembereket kérik fel

Információ /
Elérhetôség:

http://www.henkel-cee.com
http://www.henkel.hu

Döntés módja:
Zsûri dönt, az öt legjobbat nemzeti zsûri döntése alapján küldik
tovább országonként a nemzetközi zsûri elé 2005-tôl kezdôdôen

Ceremónia: Ünnepélyes díjátadás a bécsi Porcia Palace-ban novemberben

Kogart Díj
Ki adja? Kovács Gábor Mûvészeti Alapítvány

Támogató:

Mit kap a díjazott?

Ösztöndíj összege havi 100 ezer forint tizenkét hónapon át. 
Az összeg a nyugodt alkotólégkört biztosító megélhetésre,
mûterembérlésre illetve anyagköltségre használható fel. 
Az ösztöndíj idôtartama alatt született alkotásokat - a kuratórium
majdani döntése alapján - az Alapítvány megvásárolhatja vagy
kiállíthatja. Az alapítvány elvárja, hogy a díjazott mûvész az 
egy év alatt a FRISS kiállításon bemutatott mûvei szín- és
formavilágát követve alkossa újabb mûveit.

Mióta? 2004 óta

Kapta 2001: –

Jogi alapító: Kovács Gábor

A pénz eredete: Kovács Gábor Mûvészeti Alapítvány

Kinek? Pályakezdô képzômûvészeknek

Kapta 2000: –

Kapta 2003: –

Kapta 2005: Még nem dôlt el.

Döntés módja:

A díjat a kuratórium adományozza felkért magyar és nemzetközi
szakemberek, a Képzômûvészeti Egyetem professzorai, a minden
évben megrendezendô FRISS kiállítás látogatóinak (kérdôíves)
értékelése alapján.

Kapta 2002: –

Kapta 2004: Gesztelyi Nagy Zsuzsa, festômûvész

Nevezés módja: FRISS EURÓPA kiállításon való részvétel
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Döntnökök személye: Kovács Gábor Mûvészeti Alapítvány Kuratóriuma

Egyéb jellemzô:

Megjegyzés:

Ceremónia: A KOGART DÍJ átadó ünnepségén

Információ /
Elérhetôség:

info@kogart.hu, tel: 354-3820
Kapcsolattartó: Vida Krisztina

Maecenas Díj
Ki adja? a Maecenas Könyvkiadó Kft.

Támogató: nincs

Jogi alapító: a Maecenas Könyvkiadó Kft.

Magyar Fotográfiai Nagydíj

Ki adja?
A Magyar Fotómûvészek Szövetsége 
és a T-Mobile Magyarország Rt.

A pénz eredete: tulajdonosi magánvagyon

Mit kap a díjazott? pénzt, bronz plakettet és oklevelet

Kinek? lásd lent!

Mióta? 1988

Kapta 2000: Koncz Zsuzsa, énekes

Kapta 2001: Váncsa István, publicista

Kapta 2002:
Iványi Gábor, lelkész, 
Oltalom Karitatív Egyesület ügyvezetô elnöke

Kapta 2003: Fáy Miklós, kritikus

Kapta 2004: Kányádi Sándor, író, költô, mûfordító

Kapta 2005: Zenthe Ferenc, színmûvész

Nevezés módja: bizottsági tagok javaslatai

Döntés módja: bizottsági egyeztetés

Döntnökök személye: Maecenas-díj Bizottság

Ceremónia: fogadás, díjátadás

Információ /
Elérhetôség:

Maecenas Könyvkiadó Kft. 
1054 Szemere u. 21., tel.: 311 28 36
e-mail: maecenas@hu.inter.net
Kapcsolattartó: Bittó Éva

Egyéb jellemzô: lásd lent!
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Jogi alapító: Magyar Fotómûvészek Szövetsége

Támogató: T-Mobile Magyarország Rt.

A pénz eredete: T-Mobile Magyarország Rt.

Mit kap a díjazott?
Bruttó 500.000 Ft-ot és egy, a Magyar Fotográfusok Házában
rendezendô gyûjteményes kiállítás szponzorációját

Kinek?
Annak a fotómûvésznek, akit a Szövetség tagjai – az elmúlt évek
munkássága alapján – erre a legméltóbbnak tartanak

Kapta 2004: Benkô Imre fotómûvész

Mióta? 2004

Nevezés módja:
Háromtagú kuratórium (Albertini Béla, Haris László, 
Korniss Péter) jelöl

Döntnökök személye: A Magyar Fotómûvészek Szövetsége tagjai

Információ /
Elérhetôség:

Magyar Fotómûvészek Szövetsége,
Tel.: 311-2626, fotomuveszek@axelero.hu
Kapcsolattartó: Martonné Csapó Beatrix

Kapta 2005: Baricz Katalin fotómûvész

Döntés módja:
A kuratórium által ajánlott jelöltek közül 
a MFSZ tagsága írásban szavaz.

Ceremónia: Változó helyszín

Magyar Irodalmi Díj
Ki adja? Magyarország Európában Alapítvány

Mit kap a díjazott? Bruttó ötmillió forint

A pénz eredete: 10 gazdasági társaság adja össze

Mióta? 2001

Kinek? A szakzsûri által kiválasztott egy szépirodalmi mû alkotója

Kapta 2002:
Megosztott díj: A börtön szaga (Bodor Ádám, Balla Zsófia),
Hollóidô (Szilágyi István – nem fogadta el)

Kapta 2004: Grafitnesz (Parti Nagy Lajos)

Kapta 2001: Harmonia Caelestis (Esterházy Péter)

Kapta 2003: A kígyó árnyéka (Rakovszky Zsuzsa)

Nevezés módja: A zsûri tagjai javasolnak

Kapta 2005: Tolnai Ottó

Döntés módja:
7 tagú zsûri javaslata alapján, a kuratórium dönt: Göncz Árpád,
Kosáry Domokos, Fazakas Szabolcs, Pomogáts Béla
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Döntnökök személye:
Angyalosi Gergely, Bojtár Endre, Ilia Mihály, Kántor Lajos,
Margócsy István, Poszler György, Réz Pál zsûritagok

Egyéb jellemzô:
A megalapítás ötlete Göncz Árpádtól és Kosáry Domonkostól
származik.

Ceremónia: Magyar Tudományos Akadémia díszterme

Információ /
Elérhetôség:

Büky Dorottya fôtitkár 
1021 Budapest, Zuhatag sor 17., e-mail: buky@mailbox.hu

Jogi alapító: Dr. Gubcsi Lajos

A Magyar Mûvészetért Díj

Ki adja?
A Magyar Mûvészetért Díj Kuratóriuma és Mûvészeti
Kollégiuma közös döntése alapján a Kuratórium

Támogató: Mecénások, Ezüstszponzorok és Szponzorok baráti köre

A pénz eredete: Kizárólag a támogatók fenti körétôl

Mit kap a díjazott?

A Magyar Mûvészetért Díj a szponzorok és mecénások által
finanszírozott pénzjutalommal és Nagy Ferenc ötvösmûvész által
készített aranyozott éremmel jár. Az alapítvány kuratóriuma 
10-12 kategóriában, azaz a mûvészetek teljes skáláján (a népmû-
vészeteket is beleértve) minden évben több millió forintot oszt
szét az elismert mûvészek között egyenlô arányban. Az egy fôre
jutó jutalom összege nem publikus.
2004 december 2-án A MM keretében létrehoztuk A Magyar
Mûvészetért - Bubik István-díjat, önálló kuratóriummal és 
döntési jogkörrel, Kubik Anna vezetésével. Ennek díjazottja a
pénzjutalom mellett Gyôrfi Sándor szobrászmûvész Fônix-madár
bronzszobrát kapja minden évben a Gálán.
Alkalmanként kiosztjuk A Magyar Mûvészetért Tiszteletbeli
Emlékérmet, amit eddig a következôk kaptak a mecenatúrában
játszott szerepükért: Bayer József, Demján Sándor, Gubcsi Lajos,
Kovács Gábor, Marjay Gyula, Nagy Endre, Székelyudvarhely -
Emlékezés Park, Szórádi Sándor

Kinek?
A díjat minden évben itthon és a világ különbözô részein alkotó
magyar mûvészek kapják

Kapta 2001:

Csomós Mari színmûvésznô, Dienes Gábor festômûvész,
Dubrovay László zeneszerzô, Farkas Zoltán és Tóth Ildikó 
néptánc, Ghymes Együttes népzene-világzene, Gyôrfi Sándor
szobrászmûvész, Gyurkovics Tibor író, Hamvas Béla író, 
posztumusz, Herendi Porcelánmanufaktúra Rt., Kovács József,
Szabó István filmrendezô

Mióta? 1987
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Kapta 2003:

Popova Aleszja táncmûvész, Balla Demeter fotómûvész, 
Bucz Hunor rendezô, Búza Barna szobrászmûvész, Juhász Ferenc
költô, Király Ernô zeneszerzô, Nagy József (Josef Nadj)
táncmûvész, Nagy Ervin építész, Schéner Mihály festômûvész és
Szakonyi Károly író
Az alapítvány kuratóriuma posztumusz Magyar Mûvészetért díjat
ítélt Borbás Tibor (1942-1995) szobrászmûvésznek és 
Cziffra György (1921-1994) zongoramûvésznek.

Kapta 2005: Még nem ismert.

Döntés módja:

A Kuratórium és 2005-tôl a Mûvészeti Kollégium minden év
szeptemberében többségi szavazással dönt a díjakról oly módon,
hogy a Kuratórium közvetlenül mûvészeti-esztétikai kérdésekbe
nem avatkozik bele, ez a Kollégium joga. 2004-ben létrehoztuk
A Magyar Mûvészetért – Bubik István-díjat, amelyet önálló
Kuratórium ítél oda Kubik Anna vezetésével a színházi életben a
35. évüket be nem töltött kiemelkedô mûvészeknek

Kapta 2002:

Bereg-Szabolcs-Szatmár megye - Kós Károly Egyesülés - 
Mányi Építész Stúdió építészei, Duray Miklós író, Kaján Tibor
grafikus, Koltai Lajos operatôr-rendezô, Kocsis Imre festômûvész, 
Nagy Kovács Mária szobrász, Gál Sándor és Jaskó István (Pitti
bácsi) népmûvészek, Reneszánsz Rt., és Balogh Miklós alkalmazott
iparmûvészet, Schrammel Imre kerámiamûvész

Kapta 2004:

Bessenyei Ferenc színmûvész, Csoóri Sándor költô, Ferencz
István építész, Jankovics Marcell filmrendezô, Király László
költô – Erdély,  Marton László színházi rendezô, Püski Sándor
könyvkiadó, Sánta Ferenc író, Szabó Szilárd - Németh Ildikó
néptáncos, koreográfus, Tôzsér Árpád író, költô – Felvidék
A Magyar Mûvészetért Posztumusz-díjat kapta: Dohnányi Ernô
zeneszerzô, Weöres Sándor költô

Nevezés módja:
A Kuratórium tagjai és a már díjazott mûvészekbôl álló Mûvészeti
Kollégium tagjai az évek folyamán permanensen tesznek javasla-
tot a kiemelkedô életmûvekre

Döntnökök személye: 
A Kuratórium tagjai:

Balogh Miklós, a Reneszánsz Rt. elnöke, Gubcsi Lajos kandidá-
tus, a GL-4 Kft. ügyvezetôje, Kovács József, a Herend Porcelán-
manufaktúra Rt. nyugd. Vezérigazgatója, Marjay Gyula, a
Geodézia Rt. vezérigazgató-helyettese, Sebestyén Márta énekmûvész
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A Mûvészeti Kollégium
tagjai:

Aranyos Károly, a Honvéd Együttes igazgatója, Bella István
Kossuth-díjas költô, Berecz András Magyar Örökség-díjjal 
kitüntetett hagyományôrzô ének-mûvész, mesemondó, 
Gulyás Gyula Balázs Béla-díjas filmrendezô, Gyôrfi Sándor
Munkácsy Mihály-díjas szobrász-mûvész, Kiss János, |
a Gyôri Balett igazgatója, Nagy Ervin építész, Olasz Ferenc
operatôr-rendezô, Schrammel Imre Kossuth-díjas kerámikus,
valamint Szabados György zeneszerzô, zongoramûvész

Ceremónia:
A Magyar Mûvészetért Gála a Károlyi Palotában
A díjkiosztó ceremónia 2004. december 15-én lesz 
a Károlyi Palotában.

A kuratórium és a 
kollégium elnöke:

Gubcsi Lajos

Információ /
Elérhetôség:

A Magyar Mûvészetért, 1223 Budapest Márta u. 10.
Tel.: 06/20 914-3999; e-mail: gubcsidr@iif.hu
honlap: http://www.amm-gubcsi.hu
Kapcsolattartó: Dr. Gubcsi Lajos

Jogi alapító: Paul A. Fabry és a Magyar Hitelbank Rt.

Magyar Pulitzer Díj
Ki adja? Joseph Pulitzer Emlékdíj Alapítvány

A pénz eredete: Alapítói befizetés és tôkehozam

Mit kap a díjazott? 1000 Euró / kategória

Mióta? 1991

Kapta 2001:
Zsolt Róbert, Nagy N. Péter, Ormos Mária, Schäffer Erzsébet,
Scipiades Erzsébet, Markert Károly, Rádai Eszter, Pannonhalmi
Szemle, Országház Parlamenti Magazin

Kinek?
Az írott, az elektronikus, az internetes sajtó munkatársai és
szerkesztôségi közösségek

Kapta 2000:
Polgár Dénes, Czigány György, Révész Sándor, Kô András,
Nyerges András, Szalay Zoltán, Hardy Mihály, a Rádiókabaré

Kapta 2002:
Bajomi-Lázár Péter, Bajor Nagy Ernô, Kuszálik Péter, Molnár
Gál Péter, Pünkösti Árpád, Szegô András, Tettamanti Béla, a
Világóra szerkesztôsége
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Kapta 2003:
Benedikty Béla, Kertész Péter, Molnár Erzsébet, 
Romhányi Tamás, Tóta W. Árpád, a Magyar Hírlap fotórovata,
Propaganda kulturális magazin, az Octogon architecture & design

Kapta 2005:
Cs. Gyimesi Éva, Végel László, Váradi Júlia, Szandelszky Béla,
Márton Anna, Litera.hu

Döntés módja: Szakmai kuratórium dönt

Ceremónia:
Díjátadás évente egy alkalommal, március második hetének
vasárnapján

Kapta 2004:
Füzes Oszkár, György Bence, Korniss Péter, Mong Attila, 
Nej György, Ocsovai Gábor, Szále László, BBC Magyar Adás
szerkesztôsége, az Este produkció

Nevezés módja: Különösebb megkötés nélkül, önálló pályázattal vagy ajánlásra

Döntnökök személye:
Kurátorok (2005):

Hankiss Elemér, Bárándy Péter, Martin József, Rangos Katalin,
Gyôrffy Miklós, Javorniczky István, Kepes András, Sipos Lajos

Információ /
Elérhetôség:

Joseph Pulitzer Emlékdíj Alapítvány
Tel: 267-2992, Fax: 318-2396
Multi-Marketing Group Kft.
1465 Budapest, Pf. 1818., pulitzer@pulitzer.hu
Kapcsolattartó: Dr. Suha György, a kezelô szervezet igazgatója

Palládium Díj
Ki adja? Palládium Alapítvány

Támogató:
Buda-Cash Brókerház, Hungária Közraktár Rt., 
Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet

Kinek?

Az elôzô év kiemelkedô irodalmi (2 db), tudományos és
képzômûvészeti teljesítményért, illetve 2002-tôl egy Különdíj 
(a fentebbi területekkel rokon, azokba szigorúan mégsem 
besorolható teljesítményekért)

Kapta 2001:
Irodalom: Térey János (költô), Tóth Krisztina (költô);
Tudomány: Sonkoly Gábor (történész) Képzômûvészet: 
Nádor Tibor (festômûvész)

Jogi alapító: Pintérné Boros Krisztina

Mit kap a díjazott? nettó 1 millió Ft + Péter Vladimir által készített üvegtárgy

Mióta? Alapítás éve: 2001; elôször osztva 2002-ben
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Kapta 2003:

Irodalom: Kukorelly Endre (író, költô), Várady Szabolcs (költô,
fordító); Tudomány: Steigner Kornél (filozófus);  
Képzômûvészet: Szotyori László (festômûvész);
Különdíj: Magócsy István (irodalomtörténész)

Nevezés módja: Nincs nevezés

Döntnökök személye:
Szilágyi Ákos elnök, Spiró György, Szüts Miklós, 
Czoch Gábor, Bíró Péter

Egyéb jellemzô: Minden év februárjának második felében

Kapta 2002:

Irodalom: Balla Zsófia (költô), Kovács András Ferenc (költô);
Tudomány: Molnár Antal (történész); Képzômûvészet: 
Varga Patrícia Minerva (festômûvész);
Különdíj: Rugási Gyula (filozófus)

Kapta 2004:
Irodalom: Závada Pál (író), Borbély Szilárd (költô); Tudomány: 
É. Kiss Katalin (nyelvész); Képzômûvészet: Megyik János 
(festômûvész); Különdíj: Gerold László (kritikus)

Döntés módja: A kurátorok jelölnek és döntenek

Ceremónia: Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Díszterem

Információ /
Elérhetôség:

Palládium Alapítvány
1111 Bp., Lágymányosi u. 17/b.,
Tel./Fax: 3487-716, www.palladiumalapitvany.hu
Kapcsolattartó: Bíró Péter ügyvezetô
e-mail: biropeter@axelero.hu

A pénz eredete: Péterfi Vilmos

Péterfi Vilmos Irodalmi Díj
Alapító: Péterfi Vilmos

Mit kap a díjazott? 700 000 Ft-ot, ami megosztható

Mióta? 2001

Kinek?
Olyan íróknak, költôknek, irodalmároknak, akiknek életmûvében
a magyarság és Európa értékrendje rendkívüli szerepet játszik.

Kapta 2001: Varga Domokos, író; Lászlóffy Csaba, erdélyi író

Kapta 2002: Czigány György, költô; Koncsol László, felvidéki irodalomtörténész

Kapta 2004: Utassy József, költô

Kapta 2003:
Alber Gábor, író; Pusztai János, író; 
Szeli István, vajdasági irodalomtörténész
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Nevezés módja: A kuratórium kijelölése alapján

Kapta 2005: Még nem ismert

Döntnökök személye:
A kuratórium tagjai: az Írószövetség elnöke, 
irodalomtörténészek, írók, költôk, egy festômûvész

Ceremónia:
Decemberben, ünnepélyes irodalmi est keretében 
a Magyar Írószövetség székházában

Döntés módja: A kuratórium dönt

A kuratórium titkára: Báger Gusztáv, költô

Megjegyzés:

Péterfi Vilmos (Pozsony, 1924. - Budapest, 2002.) jogász-író volt.
1956-ban Amerikába emigrált. Minnesotában 37 évig nemzetközi
jogot és külpolitikát tanított. 1992-ben tért vissza Budapestre. 
A díjat 2001-ben alapította 50 000 Dollár alaptôkével. 
Ennek a tôkének a kamataiból részesülnek a díjazottak.

Információ /
Elérhetôség:

Haraszti Luca, külügyi vezetô 
Magyar Írószövetség
1062 Budapest, Bajza utca 18., Tel.: 322 8840, fax: 321 3419
E-mail: iroszov@iroszov.axelero.net

Philip Morris Magyar Balettdíj
Ki adja? Philip Morris Magyar Balett Alapítvány

Támogató: Philip Morris Magyarország Kft.

Jogi alapító: Philip Morris Magyarország Kft.

Mit kap a díjazott?
Fôdíj: 1 750 000 Ft, valamint egy kristályszobor
Junior-díj: 750 000 Ft

Mióta? 1993

Kapta 2001: Fôdíj: Popova Aleszja – Junior-díj: Sóthy Virág

Kapta 2003: Fôdíj: Ladányi Andrea – Junior-díj: Velekei László

Kapta 2005: Fôdíj: Frenák Pál – Junior-díj: Boros Ildikó

A pénz eredete: Philip Morris Magyarország Kft.

Kinek?
Magyar táncmûvészeknek. A fôdíjat és az ifjú tehetségeknek járó
Junior-díjat az a két balett-táncos nyeri el, aki kiemelkedô mûvészi
teljesítményével járult hozzá a magyar balettmûvészet értékeihez.

Kapta 2000: Fôdíj: Cserta József – Junior-díj: Cserpák Szabina

Kapta 2002: Fôdíj: Hágai Katalin – Junior-díj: Sándor Zoltán

Kapta 2004: Fôdíj: Solymosi Tamás – Junior-díj: Spala Korinna
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Döntés módja:
Nagy tekintélyû szakmai zsûri, a Philip Morris Magyar Balett
Alapítvány mûvészeti tanácsa dönt.

Nevezés módja: A mûvészeti tanács javaslatai alapján

Döntnökök személye:

A Philip Morris Magyar Balett Alapítvány mûvészeti tanácsa
Elnök: Szakály György, a Magyar Állami Operaház balettmûvésze.
A tanács tiszteletbeli elnöke: Seregi László Kossuth-díjas,
érdemes mûvész, koreográfus. A kuratórium tagjai: Lôrinc Katalin,
Metzger Márta, Uhrik Dóra, Kiss János és Pataki András, valamint
El Kazovszkij, Eszenyi Enikô, Jancsó Miklós, Presser Gábor.

Egyéb jellemzô:

Megjegyzés:

Ceremónia: Díjátadó gálaünnepség a Nemzeti Táncszínházban (zártkörû)

Információ /
Elérhetôség:

(1) 4504416
Kapcsolattartó: Molnár Zita

Jogi alapító: Demján Sándor

Prima Primissima Díj

Ki adja?
A VOSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége)
Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány

Támogató: Prima Primissima Alapítvány

A pénz eredete: Demján Sándor alapító által felajánlott csaknem 2 milliárd forint

Mit kap a díjazott?
A „Primissimák” (10) Zsolnay Kincsem-szobrot és 50 ezer Euró
tiszteletdíjat, a „Prímák” (20) 10 ezer Euró tiszteletdíjat kapnak

Kinek?

10 kategóriában osztják ki a díjakat, a magyar értelmiség ered-
ményeinek megôrzésére, a hazai tudományos, mûvészeti és kul-
turális élet pártoktól független fejlesztésére
1. Magyar irodalom
2. Magyar színház- és filmmûvészet
3. Magyar képzômûvészet
4. Magyar tudomány
5. Magyar oktatás és köznevelés
6. Magyar építészet és építômûvészet
7. Magyar írott sajtó
8. Magyar elektronikus sajtó
9. Magyar népmûvészet és közmûvelôdés
10. Magyar zenemûvészet

Mióta? 2003. szeptember
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Kapta 2003:

Szabó Magda író, Darvas Iván színmûvész, Varga Imre, szobrász-
mûvész, Vizi E. Szilveszter akadémikus, Nemeskürty István film-
történész, író, Makovecz Imre építész, Gömöri Endre újságíró,
Vitray Tamás újságíró, tévériporter, Sebestyén Márta énekmûvész
és Rost Andrea, operaénekes, Hír Televízió (közönségdíj)

Kapta 2004:

Juhász Ferenc költô, Garas Dezsô színmûvész, Melocco Miklós
szobrászmûvész, Kosáry Domokos akadémikus, Mindentudás
Egyeteme, Bán Ferenc építész, Váncsa István újságíró, Szepesi
György újságíró, Kaláka-együttes, Presser Gábor zeneszerzô.

Nevezés módja:
A résztvevôket egy széles társadalmi-szakmai körbôl történô
jelöléssel állított listából választotta ki titkos szavazással az
Alapítvány Kuratóriuma és a Társadalmi Tanácsadó Testület.

Ceremónia: Nemzeti Színház

Kapta 2005: Még nem ismert

Döntés módja:

A VOSZ kibôvített Elnökségének és a Prima Primissima
Alapítvány Kuratóriumának tagjai titkos szavazással döntenek
Döntnökök személye: A VOSZ kibôvített Elnökségének min-
denkori tagjai valamint az Alapítvány Kuratóriuma: 
elnök: Dr. Csányi Sándor, alelnök: Dr. Károlyi Miklós, 
tagok: Dr. Takács Ildikó, Dr. Hanák András, Dr. Lovassy Tamás,
Szônye József, Zwack Péter

Információ /
Elérhetôség:

VOSZ – Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
Tel.: 414-2181, fax: 414-2180
Kapcsolattartó: Dr. Takács Ildikó Vállalati kommunikációs 
igazgató (TriGránit Rt.); Fax: 374 6541, 354 6541
Dr. Károlyi Miklós, fôtitkár,
e-mail: center@vosz.hu

Strabag Festészeti Díj

Ki adja?
Strabag Rt.(az ötlet az osztrák anyacégtôl – Bau Holding – 
származik, melynek tulajdonosa, Dr. Hans Peter Haselsteiner
maga is mûgyûjtô)

Támogató: Strabag Rt.

Jogi alapító: Bau Holding AG

Mit kap a díjazott?
Fôdíj: 1 millió forint, 4 alkotói díj: 400 ezer forint. Egy hónapig
kiállíthatják mûveiket a Ludwig Múzeumban, katalógusban jelen-
hetnek meg. A pályázó csak egyszer nyerheti el a díjat.
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Kinek?
Kortárs magyar festészet tehetséges fiatal alkotóinak (40 év alatt),
olyan fiatal képzômûvészeknek, akik hivatásszerû alkotómunkát
végeznek, és valamely képzômûvészeti szakmai szervezetnek tagjai

Kapta 2000:
I. díj: Wolsky András, II. díj: Hecker Péter, 
III. díj: Somody Péter, Különdíj: Nemere Réka

Kapta 2002:
Fôdíj: Radák Eszter, Alkotói támogatás: Dániel András, 
Haász Katalin, Iski Kocsis Tibor, Kupcsik Adrián

Kapta 2004:
Fôdíj: Kovács Lola, Alkotói támogatás: Chilf Mária, Juhász Dóra,
Kapitány András, Szász Sándor

Nevezés módja:
Nyilvános pályázat (a pályázati felhívás egy mûvészeti 
folyóiratban, a szeptemberi és novemberi számban jelenik meg)

Döntnökök személye:
Dr. Hegyi Lóránd, Kovalovszky Márta, Néray Katalin, 
Dr. Petrányi Zsolt, Jerger Krisztina

Információ /
Elérhetôség:

Strabag Rt.
1135 Budapest, Szegedi út 35-37.; Tel: 270 8300
Kapcsolattartó: Bálványos Anna kurátor
gbalvanyos@ludwigmuseum.hu

Mióta? 1997

Kapta 2001:
Fôdíj: Király András, Alkotói támogatás: Csurka Eszter, 
Für Emil, Nagy Gabriella, Vásárhelyi Zsolt

Kapta 2003:
Fôdíj: Gyôrffy László, Alkotói támogatás: Csiszér Zsuzsi, 
Ernszt András, Oláh Mátyás László, Páll Tibor Krisztián

Kapta 2005:
Fôdíj: Szabó Dorottya, Alkotói támogatás: Adorján Attila,
Moizer Zsuzsa, Soós Nóra, Szabó Dezsô

Döntés módja: Zsûri dönt

Ceremónia: 2005. október 13-án a Ludwig Múzeumban

Megjegyzés: Régebbi neve (2000-ig) Magyar Aszfalt Díj

Jogi alapító: Pesti Est Kft.

A rendezvényeket 
szponzorálták:

2001/2002: AB-Aegon; 
2003/2004: Pilsner Urquell (Dreher Sörgyárak);
2005: Kraft, Pilsner Urquell (Dreher Sörgyárak), Peugeot

Súgó Csiga Díj
Ki adja? Pesti Est Súgó

Támogató: A díj nem jár pénzdíjazással.
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Kinek?
12 színésznek – közönségszavazás alapján a legnépszerûbb 
magyar színészek az elôzô évi munkájuk alapján

Kapta 2001:

Fôdíj: Alföldi Róbert, További díjazottak: Bács Ferenc, 
Darvas Iván, Eperjes Károly, Eszenyi Enikô, Gálvölgyi János,
Haumann Péter, Kern András, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, 
Rudolf Péter, Udvaros Dorottya

Kapta 2003:

Fôdíj: Vári Éva, További díjazottak: Alföldi Róbert, Bozsó Péter,
Debreczeny Csaba, Gyuriska János, Kamarás Iván, 
Kolovratnik Krisztián, László Zsolt, Mácsai Pál, Nagy Ervin,
Oroszlán Szonja, Pápai Erika

Kapta 2005:

Fôdíj: Alföldi Róbert, További díjazottak: Bereczki Zoltán,
Fekete Ernô, Földes Tamás, Gálffi László, Kaszás Attila, 
Kern András, Kulka János, Nagy Ervin, Náray Erika,
Szinetár Dóra, Trill Zsolt

Döntés módja: Szavazni interneten FreeCardokon – 2004-ben SMS-ben - lehet.

Mit kap a díjazott?
A fôdíj, egyben vándordíj egy díszes tengeri csigaház, 
a további 11 díjazott egy-egy üvegcsiga díjat kap

Mióta? 2001

Kapta 2002:

Fôdíj: Szervét Tibor, További díjazottak: Almási Sándor, 
Fekete Ernô, Fullajtár Andrea, Hernádi Judit, Koltai Róbert,
Kováts Adél, Ónodi Eszter, Stohl András, Szávai Viktória, 
Tóth Sándor, Törôcsik Mari

Kapta 2004:

Fôdíj: Mészáros Árpád Zsolt, További díjazottak: Bertók Lajos,
Csányi Sándor, Dolhai Attila, Eszenyi Enikô, Miller Zoltán,
Mucsi Zoltán, ôze Áron, Rudolf Péter, Szabó P. Szilveszter,
Szervét Tibor, Udvaros Dorottya

Nevezés módja: Közönségszavazás alapján

A szavazás idôszaka két
szakaszra oszlik:

I. arra az ötven jelölt valamelyikére lehet szavazni, akik tavaly 
a legtöbb szavazatot kapták, de nem kerültek a 12 díjazott közé,
illetve az alap jelöltlistát bárki kiegészítheti olyan kedvencével, aki
azon még nem szerepel, így frissül és bôvül minden évben a lista.
II. az elsô szakasz lezártával a második szakaszba a legtöbb
szavazatot kapott 25 jelölt jut tovább. A szavazás lezártáig egyben
a díjazásig rájuk szavazhat a közönség.
A legtöbb szavazatot kapott 12 színész a díjátadón díjat kap,
közülük a legnépszerûbb színész vagy színésznô a tavalyi
nyertestôl veszi át a Súgó Csiga Vándordíjat.
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Döntnökök személye: a szavazók

Információ /
Elérhetôség:

Est Média
1036 Bp., Lajos u. 78., Tel: 436-5000; http://www.sugocsiga.hu
Kapcsolattartó: 
Petik Katalin; e-mail: petik.katalin@estmedia.hu
Markó Róbert; e-mail: marko.robert@estmedia.hu

Ceremónia:
Díjátadó gála a Színházi Világnaphoz kapcsolódva, 
az idei évtôl önállósulva.

Jogi alapító: A díj a NIOK Alapítvány egy programja keretében valósul meg

Az Év Egyéni Adományozója
Ki adja? Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány

Támogató: Minden évben változik

Mit kap a díjazott? Oklevél, eszmei érték

Mióta? 1995

Kinek?
Magánszemélyek, akik kiemelkedô teljesítményt nyújtottak a
támogatás területén az adott évben

Kapta 2001: Dr. Frimpong Manso Sámuel

Kapta 2000: Lakatos Mihály

Kapta 2003: Misetics Bálint

Kapta 2002: Dr. Tamás István

Kapta 2005: Még nem ismert

Kapta 2004: Horváthné dr. Porvay Judit

Döntés módja: A jelölések alapján a NIOK Alapítvány Kuratóriuma dönt

Ceremónia:
Minden évben egy exkluzív ünnepség keretében adják át a
díjakat, melyen mindhárom szektor képviselôi jelen vannak és a
média is kiemelt figyelmet fordít rá

Nevezés módja:
A médiában megjelenô nyílt felhívásokra bárki elküldheti jelölését
egy rövid indoklással

Döntnökök személye:

Marschall Miklós (Transparency International – Berlin), Hegyesi
Gábor (Szociális Innovációs Alapítvány), Horváth Attila (Horváth
& Dubecz Tanácsadó Kft.), Jellen Kornél (Net-Invest Befektetô
Rt.), Kirschner Péter (Független Civil Médiatanácsadó), Török
Marianna (NIOK Alapítvány), Vidos Tibor (Telekom Montenegro)

Díjak a támogatók elismerésére
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Információ /
Elérhetôség:

Non-profit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány
1024 Budapest, Margit krt. 43-45. IV/3.
Tel.: 315 3151, fax: 315-3366
program@niok.hu - www.niok.hu
Kapcsolattartó: Pikó Zsuzsanna

Az Év Vállalati Adományozója
Ki adja? Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány

Támogató: Minden évben változik

Jogi alapító: A díj a NIOK Alapítvány egy programja keretében valósul meg

Kinek?
Cégek, vállalatok, amelyek kiemelkedô teljesítményt nyújtottak a
támogatás területén az adott évben

Kapta 2000: Siemens Rt.

Mit kap a díjazott? Oklevél, eszmei érték

Mióta? 1995

Kapta 2002: Alcoa Magyarországi Vállalatai

Kapta 2001: Levi Strauss Magyarország

Kapta 2004: Kisalföld Napilap

Kapta 2003: MATÁV Rt.

Nevezés módja:
A médiában megjelenô nyílt felhívásokra bárki elküldheti
jelölését egy rövid indoklással

Döntnökök személye:

Marschall Miklós (Transparency International – Berlin), Hegyesi
Gábor (Szociális Innovációs Alapítvány), Horváth Attila (Horváth
& Dubecz Tanácsadó Kft.), Jellen Kornél (Net-Invest Befektetô
Rt.), Kirschner Péter (Független Civil Médiatanácsadó), Török
Marianna (NIOK Alapítvány), Vidos Tibor (Telekom Montenegro)

Kapta 2005: Még nem ismert

Döntés módja: A jelölések alapján a NIOK Alapítvány Kuratóriuma dönt

Ceremónia:
Minden évben egy exkluzív ünnepség keretében adják át a
díjakat, melyen mindhárom szektor képviselôi jelen vannak és a
média is kiemelt figyelmet fordít rá

Információ /
Elérhetôség:

Non-profit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány
1024 Budapest, Margit krt. 43-45. IV/3.; 
Tel.: 315 3151, fax: 315-3366; program@niok.hu - www.niok.hu
Kapcsolattartó: Pikó Zsuzsanna
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Jogi alapító:
CEREC — Comité européen pour le Rapprochement de
l’Economie et de la Culture

Kinek?
Kultúrát és mûvészeteket támogató Európai 
székhelyû vállalatoknak

Kapta 2000: Fondation BNP-Paribas, Franciaország

European Arts Sponsorship Awards

Ki adja?
CEREC — Comité européen pour le Rapprochement de
l’Economie et de la Culture

Mit kap a díjazott: Egy mûalkotást

Mióta? 1996

Kapta 2002: Caprabo, Spanyolország

Kapta 2001: Cave Vinicole de Ribeauvillé, Franciaország

Kapta 2004: Ebben az évben két kategóriában adták ki a díjat.

A legjobb nemzetközi
projekt támogatása:

Daimler Chrysler, Németország

Döntés módja: A CEREC által felkért zsûri dönt

Ceremónia: Minden év végén, változó helyszínen

Kapta 2003: Sappi Fine Paper, Belgium

A legjobb nemzeti 
projekt támogatása:

BG Bank, Dánia

Nevezés módja: A CEREC nemzeti tagszervezetei tesznek jelölést

Döntnökök személye: Évente változik

Részletes információ /
Elérhetôség:

Summa Artium Kht.
1052 Budapest-Belváros
Deák Ferenc utca 10. V. emelet 509.
Tel. / fax: +36 (1) 318-3938
e-mail: info@summa-artium.hu
www.summa-artium.hu
Kapcsolattartó: Arnold István

Megjegyzés:
A magyarországi jelentkezéseket a Summa Artium Kht. gyûjti,
majd a kiválasztottakat továbbítja a CEREC felé.
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1%: A személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvény jogot ad a magánszemély-
nek arra, hogy befizetett adója meghatározott
részének felhasználásáról az adóévet követô
évben külön törvényben rögzített mértékben,
megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás
szerint nyilatkozatban rendelkezzék. Az eljárás
szabályairól, az adórész mértékérôl és a ked-
vezményezettek körérôl az Országgyûlés az
1996 évi CXXVI. törvényben rendelkezett.
E törvény alkalmazásában kedvezményezettek
lehetnek társadalmi szervezetek, alapítványok,
közalapítványok, valamint a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia; az Országos Tudományos Ku-
tatási Alapprogram (OTKA); országos közgyûj-
temények, a Magyar Állami Operaház, a Magyar
Országos Levéltár, az Országos Széchenyi
Könyvtár, a Magyar Filmarchívum, a Neu-
mann János Multimédia Központ és Digitális
Könyvtár, az országos gyüjtôkörû szakmú-
zeumok, valamint az elôzô kategóriákon felül
azok a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb
kulturális, illetve egyéb alkotó- és elôadó-mû-
vészeti tevékenységet folytató szervezetek,
amelyek a rendelkezô nyilatkozat évének elsô
napja elôtti három év valamelyikében a helyi
önkormányzattól, az országos, illetve a helyi
kisebbségi önkormányzattól vagy a központi
költségvetéstôl egyedi támogatásban része-
sültek. A törvény alapján az SZJA további 1%-a
tekintetében kedvezményezettek lehetnek egy-
házak, vallásfelekezetek és vallási közösségek is.

adomány: magánszemélytôl, szervezettôl, ellen-
szolgáltatás nélkül kapott pénz vagy termék. Az
adományt nem kell visszafizetni, ugyanakkor
meghatározott célra kell felhasználni. 

közcélú ~ : a közhasznú szervezet, a kiemel-
kedôen közhasznú szervezet részére a köz-
hasznú szervezetekrôl szóló törvényben
nevesített közhasznú tevékenység, a kiemel-
kedôen közhasznú besorolást megalapozó
közfeladat támogatására, valamint a külön
törvényben meghatározott feltételeknek

megfelelô egyház részére az ott meghatáro-
zott tevékenysége támogatására, továbbá a
közérdekû kötelezett-ségvállalás céljára (ide-
értve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár
támogatását, valamint a költségvetési szerv-
nek alapkutatásra, alkalmazott kutatásra vagy
kísérleti fejlesztésre adott támogatást is) az
adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül
adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott
eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül
nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

adománygyûjtés: vallási felekezet, közcélú
vagy más alapítvány, egyéb szervezet nemes
célokra folytatott pénzt vagy természetbeni
juttatást gyûjtô tevékenysége.

adókedvezmény: jogszabály biztosította lehe-
tôség arra, hogy a kormányzat által segíteni
kívánt célokhoz anyagiakkal hozzájárulók a hoz-
zájárulásuk arányában csökkenthessék adó-
alapjukat, vagy adójukat. 

közcélú adományok (lásd adomány) adó-
kedvezménye:
• a személyi jövedelemadóról szóló 1995 évi
CXVII. törvény 41. § alapján: Az össze-vont
adóalap adóját csökkenti – a másolat megôr-
zése mellett kiadott igazolás alapján – a
közcélú adomány kedvezménye. A közcélú
adomány kedvezménye a befizetett összeg
30 százaléka, legfeljebb azonban kiemelke-
dôen közhasznú szervezetek esetében össze-
sen 100 ezer forint; a közhasznú szervezetek,
az egyházak, illetôleg a közérdekû kötele-
zettségvállalások esetében összesen 50 ezer
forint. A tartós adományozás külön kedvez-
ménye az elôbbiekben megadott korlátokig
terjedôen az adóévben befizetett összeg
további 5 százaléka.
• a társasági adóról és az osztalékadóról
szóló 1996 évi LXXXI. törvény alapján: Az
adózás elôtti eredményt csökkenti az ado-
mány. Az adózás elôtti eredmény csökken-
téseként az adomány
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a) teljes összege és a közhasznú szerveze-
tekrôl szóló törvény szerinti tartós adomá-
nyozás esetén az elsô teljesítést követô évtôl
ezen a jogcímen adott adomány további 20
százaléka, de együttesen legfeljebb az adózás
elôtti eredmény 20 százaléka érvényesíthetô
közhasznú szervezet, egyház támogatása és
közérdekû kötele-zettségvállalás esetén,
b) másfélszerese és a közhasznú szerveze-
tekrôl szóló törvény szerinti tartós adományo-
zás esetén az elsô teljesítést követô évtôl ezen
a jogcímen adott adomány további 20 száza-
léka, de együttesen legfeljebb az adózás elôtti
eredmény 20 százléka érvényesíthetô kiemel-
kedôen közhasznú szervezet támogatása esetén.
A fenti bekezdés a) és b) pontjában megha-
tározott mérték együttesen nem halahatja
meg az adózás elôtti eredmény 25 százalékát.
Az adózó akkor csökkentheti az adózás elôt-
ti eredményt, ha rendelkezik a közhasznú
szervezet, a kiemelkedôen közhasznú szerve-
zet, az egyház, a közérdekû kötelezettség-
vállalás szervezôje által az adóalap megálla-
pítása céljából kiállított igazolással, amely
tartalmazza a kiállító és az adózó megneve-
zését, székhelyét, adószámát, az adomány
összegét és a támogatott célt, továbbá köz-
hasznú szervezet, kiemelkedôen közhasznú
szervezet esetében a közhasznúsági fokozatot.

akció, promóció: lásd promóció, akció

alap (elkülönített állami pénz~): Az alapít-
vánnyal szemben, amely a klasszikus értelemben
valamely vagyon hozadékából gazdálkodik, az
alap valamely rendszeres pénzforrás, tipikusan
adó vagy járulék gyûjtésére, majd szabályszerû
elköltésére hivatott. A rendszerváltás környé-
kén számos ilyen jött létre, de a Bokros csomag
idején a legtöbbet formálisan megszüntették,
és beépítették a költségvetési „fejezetekbe”.
A legismertebb alap a Nemzeti Kulturális Alap
(1998- Alapprogram), melynek forrása a kul-
turális járulék. Egyszerûen úgy lehet megfogal-

mazni, hogy minden évben feltöltôdik pénzzel,
és minden évben el is költi a befolyó pénzt.
1999. január 1-tôl az NKA „elkülönített állami
pénzalap” volta formálisan megszûnt, a minisz-
térium költségvetésébe került, de függetlensége
mégis megmaradt – csak annak garanciái csor-
bultak. Az NKA tipikus QUANGO (lásd quan-
go): függetlensége részleges, pénzügyi forrásai
viszont biztosak.

alapítvány: Nonprofit szervezeti forma. Erede-
tileg pénzgyûjtô és újraelosztó szervezet és
vagyon, melynek tevékenysége – meghatározott
jogi formulákhoz kötve – az alapító okiratban
kitûzött tartós, közérdekû cél elérését szolgálja.
Történelmileg gazdag emberek által, jelentôs
pénzösszeggel létrehozott alap, amelyhez a
legtöbb esetben meghatározták mind annak
felhasználhatóságát, mind pedig az alapok pót-
lásának módját.
Ma inkább önálló jogi személyként mûködô
szervezeti forma, amely valamilyen nemes cél
megvalósulását segíti elô pénz vagy természet-
beni juttatások fogadására alkalmas jogi forma
biztosításával. 
Jogi meghatározás az 1959. évi IV. törvény a
Polgári Törvénykönyvrôl 74/A. § (1) szerint:
Magánszemély, jogi személy és jogi személy-
iséggel nem rendelkezô gazdasági társaság –
tartós közérdekû célra – alapító okiratban ala-
pítványt hozhat létre. Alapítvány elsôdlegesen
gazdasági tevékenység folytatása céljából nem
alapítható. Az alapítvány javára a célja meg-
valósításához szükséges vagyont kell rendelni.
Az alapítvány jogi személy.
Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétel-
lel jön létre. Ezt követôen az alapító az alapít-
ványt nem vonhatja vissza, nem szüntetheti
meg. Legfôbb döntéshozó szerve a kuratórium.
Közhasznú szervezeti minôsítése esetén adó-
kedvezményre jogosító igazolást adhat.

alternatív kultúra: A hetvenes-nyolcvanas
években a fogyasztói tömegkultúrával és az
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állam által támogatott kultúrával szemben
határozta meg önmagát. Kódolt nyelvezete, a
hozzájutás korlátozottsága és ellenzéki politikai
állásfoglalása miatt csak egy szûk kör mond-
hatta magáénak. A rendszerváltást követôen,
több területen megfigyehetô fokozatos felol-
vadása a fogyasztói kultúrában, megváltoztatva
annak fôbb voná-sait. Mai használatában az
állam által támogatott intézményrendszeren
kívüli, független, kísérletezô kezdeménye-
zéseket is jelenti, amelyek függetlenségükbôl
adódóan nem kötöttek elôírt számú produkció
megtermeléséhez vagy adott nagyságú nézôte-
rek megtöltéséhez, így több lehetôségük van
az elmélyült alkotómunkára, új kifejezésmódok
keresésére. Ezek az új formák idôvel beszûrôd-
nek a szélesebb közönséget kiszolgáló kultu-
rális produkciókba, és jelentôs szerepet játszanak
azok megújításában.

arculat (vállalati vagy termék): kép, amelyet
vállalatokról, árucikkekrôl, szolgáltatásokról
kívánnak kialakítani a fogyasztók, illetve társa-
dalmi rétegek tudatában; az enek alapján kiala-
kult képzetet hívjuk imagenek. Az arculat
kialakítására, kedvezô irányú befolyásolására a
marketingkommunikáció eszköztára szolgál.

baráti kör: valamely közös ügy elôsegítése ér-
dekében létrejött csoport, amely többnyire
anyagiakkal, kapcsolatrendszerével, befolyásával,
tanácsaival támogatja az ügyet képviselô szer-
vezetet. A baráti kör kerete lehet klub- vagy pár-
tolói tagság is, jogi személyiséggel, vagy anélkül.

below-the-line (röv: BTL): lásd vonal alatti
reklám

betéti társaság (Bt.): Forprofit társasági forma.
A rendszerváltást követôen általánsan elterjedt
vállalkozási forma a kulturális, mûvészi munkát
végzôk között. Jogi meghatározás az 1997. évi
CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 101. §
(1) szerint: A betéti társaság létesítésére irányuló

társasági szerzôdéssel a társaság tagjai üzlet-
szerû, közös gazdasági tevékenység folytatá-
sára vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy
legalább egy tag (beltag) felelôssége a társasági
vagyon által nem fedezett kötelezettségekért
korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg
legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági
szerzôdésben vállalt vagyoni betétje szolgálta-
tására köteles, a társaság kötelezettségeiért
azonban – a Gazdasági társaságokról szóló tör-
vényben meghatáro-zott kivétellel – nem felel.

branding: lásd márkázás

civil: francia eredetû szó (pl. Code civile), jelen-
tése: magán, azaz nem kormányzati.

civil szervezet: kormányzattól, állami szerve-
zetektôl, pártoktól, önkormányzatoktól kine-
vezési, döntéshozatali, mûködési mechaniz-
musukban és finanszírozásukban független, jogi
személyiséggel rendelkezô nonprofit szer-
vezetek, lásd még NGO

civil társadalom: eszméje autonóm, önszer-
vezô kezdeményezô személyiségen alapszik, az
állampolgári ethoszon. E vállalkozói mentali-
tás megnyilatkozhat a személy gazdasági vagy
társadalmi, közösségi tevékenységében (citoyen).
Az állampolgári szabad cselekvés társadalmi
megnyilvánulása, a közösségi vállalkozók tevé-
kenysége az alapja a nem kormányzati, azaz
magán (civil) kezdeményezésû nonprofit szer-
vezetek mûködésének is. A civil társadalom,
azonban, nem azonos a nonprofit szektorral,
mint ahogy a civil társadalom részét képezô
civil (nem kormányzati) szervezet sem feltétlenül
azonos a nonprofit szervezettel – merthogy
léteznek kormányzati alapítású és/vagy kor-
mányzati ellenôrzés alatt mûködô nonprofit
szervezetek is. 

CSR (Corporate Social Responsability):
lásd társadalmi felelôsségvállalás
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egyesület: Nonprofit szervezeti forma. Köz-
hasznú szervezeti minôsítése esetén adókedvez-
ményre jogosító igazolást adhat. Jogi meghatá-
rozás az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvény-
könyvrôl 61. § szerint: Az egyesület olyan önkén-
tesen létrehozott, önkormányzattal rendelkezô
társadalmi szervezet, amely az alapszabályban
meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsága
van és céljainak elérése érdekében szervezi tag-
jainak tevékenységét. Az egyesület jogi személy.

erôforrás: a célok megvalósításához rendel-
kezésre álló illetve igénybe vehetô saját,
meglévô, valamint megszerezhetô természet-
beni/infrastrukturális, pénzben, ismeretekben
és önkéntes munkában testet öltô érték.

felelôs vállalatirányítás (Good Corporate
Governance): kapcsolatrendszer egy társaság
ügyvezetése, igazgatósága, tulajdonosai és
egyéb érintettjei között. A hatékony felelôs válla-
latirányítási rendszer alkalmazása elôsegíti a
piacgazdaság megfelelô mûködéséhez szükséges
bizalom kialakulását. Célja, hogy az egyének, a
gazdasági társaságok és a társadalom érdekeit a
lehetô legjobban közelítse egymáshoz. A ~ a
vállalat társadalmi felelôsségvállalását ösztönzi
(lásd társadalmi felelôsségvállalás).

filmtörvény: A filmtörvényt 2003. év végén
fogadta el a parlament, és 2004. április 1-én
lépett hatályba; a jogszabály a magyar mozgó-
képkultúra értékeinek megôrzését és gyarapí-
tását, a magyarországi filmipar fejlesztését,
nemzetközi viszonylatban való versenyképessé
tételét, valamint a mozgóképkultúra fejlôdését
szolgáló források hatkony felhasználását elôse-
gítô támogatási rendszert tûzte célul. A törvény
hatálya a magyar, illetve magyar részvétellel
készülô filmalkotások elôállítására, terjesz-
tésére és archiválására, valamint a magyaror-
szági filmterjesztésre terjed ki.
A törvény rögzíti a mozgóképszakma közvet-
len támogatásának típusait. A jogszabály a

Magyar Mozgókép Közalapítvány feladatai
között határozta meg a közvetlen költségve-
tési támogatások, valamint egyéb forrásokból
származó bevételek elosztási rendszrének mû-
ködtetését. A mozgóképszakma támogatását
szolgáló állami és az audio-vizuális iparból
igénybe vehetô források összehangolására
Mozgókép Koordinációs Tanács áll fel, mint
konzultatív testület; az államigazgatási felada-
tokat a Nemzeti Filmiroda látja el.

for profit: haszonérdekelt vállalkozás. A bevé-
teleibôl származó hasznot a tulajdonsok a vál-
lalkozásból kivehetik, más célra használhatják

fund raising: lásd adománygyûjtés

image: lásd arculat

kizárólagosság: több területre terjedhet ki,
mint például valamely esemény vagy szervezet
szponzorálása, termék értékesítése, személy vagy
cég képviselete, hirdetéseken való megjelenés;
miden esetben a konkurens piaci szereplôk kizá-
rását szolgálja egy ügyletbôl. A kizárólagosságot
az érintett felek a köztük létrejött megállapodás
kizárólagossági záradékában szabályozzák.

korlátolt felelôsségû társaság (Kft.): For-
profit társasági forma. Társasági szerzôdéssel
jön létre, legfôbb döntéshozó szerve a taggyûlés,
egyszemélyi felelôs vezetôje az ügyvezetô. Jogi
meghatározás az 1997. évi CXLIV. törvény a
gazdasági társaságokról 121. § (1) szerint: A
korlátolt felelôsségû társaság olyan gazdasági
társaság, amely elôre meghatározott összegû
törzsbetétekbôl álló törzstôkével (jegyzett
tôkével) alakul, és amelynél a tag kötelezett-
sége a társasággal szemben csak törzsbetétének
szogáltatására és a társasági szerzôdésben eset-
leg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás
szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezett-
ségeiért – törvényben meghatározott kivétellel
– a tag nem felel.
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közhasznú szervezet: a bíróság által közhasz-
núnak vagy kiemelkedôen közhasznúnak minô-
sített társadalmi szervezet, alapítvány, közala-
pítvány, közhasznú társaság és köztestület. A
közhasznú szervezetekrôl az 1997. évi CLVI
törvény rendelkezik. 
A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a
szervezet létesítô okiratának tartalmaznia kell,
hogy a szervezet milyen, törvényben meghatá-
rozott közhasznú tevékenységet folytat; vállal-
kozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyez-
tetve végez; gazdálkodása során elért eredményét
nem osztja fel, azt a létesítô okiratában meghatá-
rozott tevékenységére fordítja; közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Kiemelkedôen közhasznú szervezet nyilván-
tartásba vételéhez a szervezet létesítô okiratá-
nak az elôbbieken felül tartalmaznia kell, hogy
a szervezet közhasznú tevékenysége során olyan
közfeladatot lát el, amelyrôl törvény vagy tör-
vény felhatamazása alapján más jogszabály ren-
delkezése szerint valamely állami szervnek vagy
a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A
kiemelkedôen közhasznú szervezet létesítô ok-
iratának tartalmaznia kell továbbá, hogy a léte-
sítô okirata szerinti tevékenységének és gazdál-
kodásának legfontosabb adatait a helyi vagy
országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.
A közhasznú szervezeteket támogató szervezetek
és személyek adókedvezményben részesülnek.
A kedvezmény mértékét jogszabály határozza
meg. A közhasznú szervezetek mûködése a nyil-
vánosság elôtt folyik, gazdálkodásuk adatait
évente nyilvánosságra kell hozniuk ún. köz-
hasznúsági jeletésben.

közhasznú társaság (Kht.): Nonprofit társa-
sági forma. A társadalom közös szükség-le-
teinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési
cél nélkül szolgáló, önálló jogi személyiséggel
rendelkezô szervezet. Mûködési formája a kor-

látolt felelôsségû társaságokéval gyakorlatilag
megegyezik, de a tevékenység nyereségét az
alaptevékenységre kell fordítani, nem osztható
fel a tagok között. Társasági szerzôdéssel jön
létre az egyszemélyes közhasznú társaság kivé-
telével, amelynek létesítésére alapító okirattal
kerül sor, lefôbb döntéshozó szerve a taggyûlés
vagy egyszemélyes társaság esetén az alapító,
egyszemélyi felelôs vezetôje az ügyvezetô. Köz-
hasznú szervezeti minôsítése esetén adóked-
vezményre jogosító igazolást adhat.

közösségi adományszerzés: pénzkérés a saját
közösségtôl vagy a nonprofit szervezet szolgál-
tatásait használók körétôl. Biztos, megújítható,
közösségen belül ellenôrizhetô pénz.

kulturális járulék: egy külföldön példa nélkül
álló magyar adónem, melyet az Adóhivatal gyûjt
be, és amely egyenesen az NKA-nak az Állam-
kincstárnál vezetett számlájára kerül. Több száz
termék után kell ma kulturális járulékot fi-
zetni, 0,5 és 25% kö-zötti eltérô mértékben. A
legtöbb kulturális járulékot a reklámügynök-
ségek fizetik be. A járulékoltatott termékek
listáját ld. www.nka.hu honlapon: Szervezet/
Hatályos jogszabályok/Melléklet a törvényhez.

marketing: olyan tevékenység, amely a vevôk
és a felhasználók igényeinek kielégítése érdekében
elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt
terméket, megismerteti azt a fogyasztókkal, kia-
lakítja az árakat, megszervezi az értékesítést és
befolyásolja a vevôket illetve a fogyasztókat.

marketing-mix: a vállalati marketing eszközök
tudatos és megfelelô arányú, az aktális piaci
helyzethez alkalmazott kombinációja (4P):
Product – Price – Place distribution – Promotion

1) Termékpolitika (product): mindazon
termékek, szolgáltatások, amelyek szüksé-
gletet elégítenek ki. Kulcsszavak: termék-
tervezés, fejlesztés, pozicionálás, termékek
bevezetése és kivonása, formatervezés, cso-
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magolás, portfólió, életgörbe, kutatás
2) Árpolitika (price): ellenérték, amelyért a
termék megszerezhetô; költségvizsgá-latok,
fogyasztói árelfogadás vizsgálata, árpolitika
meghatározása, költségtérítések, engedmé-
nyek, árérzékenység vizsgálata
3)  Értékesítési politika (place distribution):
az eladó és vevô közötti értékesítési út és poli-
tika, logisztika, kereskedelmi formák alkal-
mazása, kereskedelmi partnerek kiválasztása,
kereskedelmi szervezet kialakítása
4) Marketingkommunikáció (promotion):
kommunikációs elvek, stratégiák, eszközök
és csatornák meghatározása, reklám és PR
tevékenység koordinálása, eladás ösztönzése,
reklámhatás elemzés. A marketingkommuni-
káció alakítja a vállalat képét (image) a fogyasz-
tókban és a felhasználókban, illetve a tudatosan
megtervezett marketingkommunikációs tevé-
kenység eredményeként jön létre az egyedi
vállalati arculat (corporate identity, rövidítve:
CI, lásd arculat).

matching fund: Többnyire konkrét terv meg-
valósítását elôsegítô, kiegészítô projekt támo-
gatás, amelynek összegét a támogatott projek-
thez igazolhatóan megszerzett, megígért vagy
megtermelt forrás értékétôl függôen, annak
valamilyen arányában határozzák meg.

márkázás: árumegjelölés. Olyan azonosító jel
bevezetése és alkalmazása, amelynek célja vala-
mely termék, áru, szolgáltatás azonosítása, tulaj-
donságainak mástól való megkülönböztetése.

mecenatúra (patronage): egy konkrét magán-
személy, intézmény, mûalkotás, esetleg esemény
rendszerint anyagi, ritkábban természetbeni
támogatása konkrét cél megvalósítása érdekében,
ellenszolgáltatás nélkül. Bizonyos álláspont szerint
az önzetlen klasszikus mecenatúra csupán magán-
vagyonból származhat, hiszen a támogatásról
döntô vállalati vezetôknek el kell számolniuk a
tulajdonosok, részvényesek felé a megtermelt

javakkal, így nemes célokra is csak számon kérhetô
eredmény fejben áldozhat. A vállalatok szóhasz-
nálata miatt ezért érdemes megkülönböztetnünk
magánmecenatúrát, ami alatt valóban ellenszol-
gáltatás nélküli adakozást értünk, illetve vállalati
mecenatúrát, ahol az esetek jelentôs részében
kommunikációs ellen-szolgáltatásról van szó, azaz
ugyanúgy üzletfelek állnak egymással szemben,
mint a szponzorálás esetén, azzal a különbséggel,
hogy a támogató fél itt csupán jó hírének
növekedését, imázsprofitot vár el.

membership: lásd baráti kör

nemes ügyhöz kötött marketing (cause
related marketing): egy cég eladásösztönzô
akciójának összekötése egy nemes ügy illetve
nonprofit szervezet támogatásával oly módon,
hogy a termék értékesítésébôl befolyt összeg egy
részét elôre meghatározott célra fordítja, szer-
vezetnek juttatja stb. Az adományozással szemben
inkább promóciós eszköz, mintsem jótékonykodás.

névszponzor: a szponzorált esemény nevében
megjelenô támogató.

NGO: (non governemental organisation) nem
kormányzati szervezet, társadalmi szervezet.
Részletesebben lásd civil szervezet.

NKA: Teljes nevén Nemzeti Kulturális Alap-
program, mely az 1993. évi XXIII. évi törvénnyel
jött létre, amelyet azóta többször módosítottak.
Nem alapítvány, hanem alap, mert nincs va-
gyona, hanem minden évben a kulturális járu-
lékból beérkezô összeget költi el, jogszabályok-
kal körülbástyázott módon.

nonprofit: nem haszonérdekelt, profitját az
alaptevékenységének folytatására fordítja

nonprofit szektor: a nonprofit szektort bizo-
nyos szervezetek köre, pl. az alapítványok és
egyesületek – illetve közhasznú társaságok,
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köztestületek és közalapítványok összessége
alkotja, amelyek:

• Intézményesült, jogilag létezô szervezetek,
• önálló vezetéssel bíró szervezetek, amelyek
szervezetileg nem függnek a kományzattól
(nem kormányzati szervezet), 
• Gazdálkodásuk eredményét a szervezethez
kapcsolódó személyek közt fel nem osztó szer-
vezetek, amelyek nem elsôdlegesen üzletszerû
gazdálkodási tevékenység folytatására alapultak
(nem gazdasági társaság; nonprofit szervezet).
• Önszervezôdésen és öntevékenységen ala-
puló szervezetek. 
• Közvetlen politikai hatalom megszerzését
és gyakorlását célul nem tûzô szervezetek.

pályázat: a támogatás formális kérése, egy ötlet-
nek a potenciális támogató elé terjesztése. Írott
dokumentum.

PR: A kommunikációnak az a területe, amelynek
során a kommunikáló szervezet a környezeté-
vel való kapcsolatot javítani kívánja, mindenek-
elôtt a bizalomépítés segíségével; a kapcsolatok
tudatos szervezése, melynek célja az egyének,
szervezetek és környezetük közötti megértés,
valamint a bizalom megteremtése, fenntartása.

projekt: egyszeri, konkrétan körülhatárolt célt
megvalósító feladat, amelyet jól meghatározott
költségkeretek között, pontosan rögzített
határidôre kell teljesíteni.

promóció, akció: (sales promotion) az eladás
ösztönzését közvetlenül elôsegítô marketing
kommunikációs tevékenység, gyakran szponzo-
rált eseménnyel összekapcsolva.

quango: a „Quasi Non-Governmental” angol
kifejezés általános használatú rövidítése az
állam vagy pártok által alapított, finanszírozott
civil szervezetekre. Az elnevezés arra utal, hogy
ezek valójában csak nevükben civil szervezetek,
hiszen állami vagy párt tulajdonosi háttérrel

rendelkeznek – finanszírozásuk jelentôs mér-
tékben csorbítja azt a függetlenséget, amivel egy
valódi civil szervezetnek rendelkeznie kell.
Anyagi forrásai ellenben biztosítottak. Az egyik
legismertebb magyar QUANGO az NKA.

stratégiai marketing: a vállalati marketing
részfolyamatokat a vállalati stratégiával össz-
hangban kialakító, annak célkitûzéseit szolgáló,
és a vállalati stratégia kialakítsához informá-
ciót szolgáltató marketing menedzsment.

szponzorálás - szponzoráció: egyén, szervezet
vagy esemény anyagi, vagy természetbeni támo-
gatása konkrétan meghatározott, elôre kikötött,
a szponzor piaci pozícióit javító, illetve értéke-
sítését támogató ellenszolgáltatások fejében. A
szponzoráció a marketing mix egyik eleme, a
marketingkommunikáció része. E tevékenység
konkrétan marketingtevékenységet szolgál,
üzletfelek állnak egymással szemben. 

kulturális ~: Anyagi juttatás valamilyen
mûvészeti szervezetének abból a célból, hogy
az hozzásegítse a vállalatot nevének, termé-
keinek vagy szolgáltatásainak megismerte-
téséhez. A kulturális szponzorálás a vállalati
ösztönzô, befolyásoló, kommunikációs tevé-
kenységnek része. A mûvészetekhez kapcso-
lódó képzetek, mint például a presztízs, ele-
gancia, klasszikus szépség, kreativitás, a kultu-
rális értékek idôtállósága olyan asszociációk,
amelyekhez számtalan vállalat kapcsolódhat.

szponzorálási célcsoport: a szponzorálást foly-
tató vállalat ügyfeleinek azon csoportja, amelyet
a vállalat a szponzorálás révén – vállalati kom-
munikációjának részeként – el kíván érni.

szponzorálási stratégia: a vállalati marketing-
stratégián alapuló, azt elôsegítô szponzorálási
módszerek összessége, amely magába foglalja a
szponzorálási terület kiválasztásától az ellenôr-
zésig terjedô intézkedéseket.
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szponzorálási célok: azon kommunikációs
célok, amelyek elôsegítésének, megvalósításának
érdekében a szponzor a támogatás mellett dönt.

szponzorszerzôdés: a szponzor és a szponzo-
rált között létrejövô szerzôdés, amely részletesen
leírja mindkét fél kötelezettségeit, és az azok
elmulasztásából fakadó károk megtérítését.

tartós adományozás: valamely szervezet egy-
mást követô több naptári évben megismétlôdô
támogatása. Adókedvezménnyel jár.

támogatás: átadott pénz vagy más erôforrás.
Általában az adakozás, mecenatúra és szponzo-
rálás ernyôfogalmaként használják, de ezen a téren
nincs egységes álláspont. Egyes álláspontok sze-
rint (pl. dr. Fazekas – Nagy) a támogatás és a
szponzorálás különbözô kategóriák, a támogatás
kifejezést csak az ellenszolgáltatás nélküli segít-
ségnyújtásra lehet alkalmazni. A támogatást álta-
lában írott szerzôdéskötést követôen adják, ami
jelzi, hogy a támogató szervezet mennyi támoga-
tást biztosít, milyen idôtartamon keresztül, milyen
feltételek mellett, és felhasználásával a nonprofit
szervezet milyen tevékenységet fog végezni.

állami ~ : normatív és nem normatív költ-
ségvetési és önkormányzati támogatás, állami
forrásból, állami tulajdonú szervezetektôl
származó támogatás
magán~: magántulajdonú vállalati, lakossági,
külföldi támogatások, valamint non-profit
szervezetektôl származó hozzájárulások.
projekt ~: a nonprofit szervezet egy meg-
határozott projektjének megvalósulását biz-
tosító támogatás (céltámogatás)
természetbeni ~: eszközök, felszerelések
vagy egyéb vagyontárgyak, szolgáltatások
révén való hozzájárulás a szervezet mûkö-
déséhez, programok megvalósulásához

támogatási szerzôdés: A támogató és a támo-
gatott között létrejövô, a támogatási aktust
szabályozó dokumentum.

társadalmi felelôsségvállalás (CSR -
Corporate Social Responsibilitiy): A meg-
termelt profit egy részének társadalmi célokra,
társadalmi problémák enyhítésére fordítása,
esetenként egy nemes ügyhöz való kapcsolódás

természetbeni juttatás: termék, szolgáltatás,
amely helyettesíti a támogató pénzben nyújtott
adományát

underground: lásd alternatív kultúra

vagyoni elôny: vagyoni elônynek minôsül min-
den olyan ellenszolgáltatás, amit az adományo-
zott nyújt az adományozónak az adományozó
nevére, tevékenységére történô utaláson kívül.

vállalati filantrópia: emberbaráti indíttatású,
üzleti elvárások és ellenszolgáltatások nélkül
végzett vállalati támogatói tevékenység 

vállalati jó polgár magatartás (Good corpo-
rate citizenship): lásd társadalmi felelôsség-
vállalás

vállalati kommunikáció: a vállalat és környe-
zete (célcsoportjai) közötti bizalom kialakítását és
fenntartását szolgáló kommunikációs tevékenység

vonal alatti reklám (angol eredetû: below-
the-line): a nem hagyományos reklám-tevé-
kenységek (pl. értékesítés ösztönzés, eladáshelyi
reklám, reklámajándék, szponzorálással egybe-
kötött reklám) összefoglaló elnevezése. Az el-
nevezés onnan ered, hogy az ilyen jellegû reklá-
moknál a reklámügynökség nem kap jutalékot a
hagyományosan reklámot megjelentetô (sajtó,
rádió, tévé, közterületi média stb.) média-tulaj-
donosoktól.
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A S U M M A A R T I U M E M B L É M Á J A

„ A kultúrára adakozás valaha erôs, nagy hagyomány volt,

melyet negyven év diktatúra és tizenöt év átmenet után újjá lehet növeszteni”

© Orosz István, 2003
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133tárgyszerûen a summa artium elsô „igazi” évérôl /

Éppen másfél éve, 2004. februárjában kezdte
meg mûködését a Summa Artium. A kitûzött
cél nem kevéssé ambiciózus (többek szerint túl-
zottan is, Soros Györgynek is kételyei voltak a
várható eredményeket illetôen): A Soros Alapít-
vány két évtizedes kultúratámogató tevékeny-
ségének befejeztével meg kell próbálni növelni
a kultúrára fordított magántámogatások (vál-
lalati és egyéni) összegét, ezen belül pedig javí-
tani a kortárs mûvészetek arányát. 

A hasonló célkitûzéssel mûködô külföldi szer-
vezeteket áttekintve nyilvánvalóvá vált, hogy a
munkamódszer nem az ügynökségi, egyes pro-
jekteknek támogatót keresô megközelítés,
hanem a kultúra magántámogatásának ügyét
egészében felkaroló metódus kell legyen. Ezt
szem elôtt tartva több programot indítottunk el
2004. koratavaszától kezdve. Az elsô három
programról már a tavalyi évkönyvben is beszá-
moltunk, lássuk, mennyire váltották be ezek az
elvárásokat:

I

Az évente kiadott Jelentés a kultúra magántá-
mogatásáról címû, magyar-angol nyelvû könyv
immár második számát tartja kezében az olvasó.
A tavalyi kiadvány mind az 500 példánya elfo-
gyott, sok igénylônek nem jutott belôle (a könyv
a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókjaiban,
valamint a megyei könyvtárakban mindenki
számára hozzáférhetô). Idén 1000 példányban

készül a kulturális szponzorálásról szóló tanul-
mányokat, esetleírásokat, és sokrétû ismeret-
anyagot tartalmazó kiadvány. Ez tehát sikernek
tekinthetô. Ami még mindig hiányzik belôle,
az a vállalati vagy egyéni szponzorok, adomá-
nyozók kultúrára fordított támogatásának konk-
rét összege. Az összeg felmérésére tett kísérle-
tünk sajnos kudarcba fulladt: a Nemzeti Kultu-
rális Alap és a Kultúrpont Iroda segítségével
több ezer kulturális szervezethez juttattuk el
kérdôívünket, de a 138 válasz nem volt elegendô
komoly tanulmány elkészítéséhez. A felmérést
jövôre újra megpróbáljuk elkészíteni hivatásos
közvéleménykutató igénybevételével, ehhez
még keressük a partnereinket.

II

Summa Artium üzleti klubok létrehozása a
regionális központokban, kisvárosokban, a helyi
kulturális, mûvészeti kezdeményezések támo-
gatására. — Bár sok munkát fektettünk az elsô
klub elindításába, sajnos ezidáig eredményte-
lenül. Tervünket nem adjuk fel, új területet, új
partnereket keresünk

III

Az eredetileg — a támogatói oldal számára — elô-
fizetéses terméknek szánt Summárium adatbázis
tavaly nyáron indult el, a www.summa-artium.hu
oldalhoz kapcsolódóan. Az adatbázis segítsé-
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Artium elsô „igazi” évérôl
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gével a lehetséges szponzorok, támogatók
számára tesszük hozzáférhetôvé a következô
fél – egy évben várható, támogatásra érdemes
kulturális-mûvészeti projektek adatait. Az adat-
bázist néhány hónap után ingyenessé tettük,
hogy ezzel növeljük a sikeresen támogatásra
találó projektek számát. Egyéves mûködést kö-
vetôen úgy látjuk, általában 50-60 aktuális
mûvészeti projekt adatai találhatók az adatbá-
zisban (az aktualitást vesztett projekteket le-
vesszük), közülük pedig havonta 1-3 talál támo-
gatóra.1 Úgy érezzük, ez komoly eredmény, de
szeretnénk elérni, hogy 100-ra emelkedjen az
aktuális projektek száma, hogy minden, a 6-12
hónapos jövôben tervezett fontos projekt
megtalálható legyen a Summáriumban. Ebben
az esetben a támogatók még nagyobb kínálatból
választhatnának, feltehetôen nagyobb gyakori-
sággal. Ehhez rá kell bírnunk a mûvészeket,
kulturális szervezeteket, hogy kiemelkedô
kezdeményezéseik adatait töltsék fel az adat-
bázis regisztrációs felületén.

IV

Az elsô három programot hamarosan több új
követte:

A.) 2004. ôszén elindítottuk havi hírlevelün-
ket A kulturális szponzorálás hazai és nemzetközi
újdonságairól alcímmel. A hírlevél jelenleg közel
600 címzetthez jut el, kétharmaduk üzleti, egy-
harmaduk kulturális/mûvészeti arányban. Ezzel
egy idôben Vademecum címmel heti kulturális
ajánlót indítottunk örvendetesen gyarapodó
pártolóink számára. A kifejezetten az elfoglalt
üzletemberek számára készülô ajánló, és a he-
tente kisorsolt „kulturális lottó” nyereménye
révén „akut kortárs mûvészeti fertôzés” állapo-
tában tartjuk a csatlakozókat.

B.) Stratégiai partnereinknek köszönhetôen
még 2004. végén meghirdethettük a Summa

Plusz programot, amelynek keretében kiegé-
szítô támogatáshoz juthattak a szponzori támo-
gatással rendelkezô projektek. A program célja,
hogy biztonságosabbá tegye a projekt meg-
valósulását, elôsegítse marketingjét, összessé-
gében pedig a szponzor számára vonzóbbá tegye
a támogatást, csökkentse annak kockázatát. Úgy
érezzük, hogy több esetben is fontos érvként
szolgált a kiegészítô támogatás lehetôsége a
szponzori döntések meghozatalakor.2

C.) Az év végén a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma, a francia Kulturális és Kommu-
nikációs Minisztérium, a budapesti Francia
Intézet és a Budapesti Kulturális Obszervató-
rium mellett társszervezôként vettünk részt a
Malraux Szeminárium hazai megrendezésében.
A franciaországi Kulturális és Kommunikációs
Minisztérium utazó rendezvényének budapesti
állomásán a kulturális mecenatúra és szpon-
zoráció volt a téma, amelyet mindkét oldal
hazai és franciaországi képviselôi vitattak meg,
a 100 fôs közönség részvételével.

V

A 2005-ös év két megaprojekt jegyében telik:
A.) Az Új Bartók Összkiadás. Bartók Béla

életmûve összességében utoljára húsz éve jelent
meg. Szakértôi vélemények szerint elérkezett
az idô egy új összkiadás elkészítéséhez, amelynek
a közelgô évforduló ad aktualitást. A Summa
Artium felvállalta a kezdeményezô szerepet,
felkért egy szakmai testületet a felvételi és a
megvalósíthatósági terv kidolgozására, és egy
magántámogató révén megteremtettük az elô-
készítô munkák anyagi feltételeit. Az elsô sza-
kasz célja, hogy elkészüljön egy olyan teljeskörû
megvalósíthatósági terv, amely magában foglalja
a felvételi tervet (a mûvek sorrendje, az elôa-
dókkal), a költségvetést, a sorozat vizuális megje-
lenését és a szponzori ajánlatot a támogatóknak.

1. Melyek is voltak ezek 2005. augusztusig bezárólag? Lista az 1. mellékletben.
2. A Summa Plusz programban kiegészítô támogatást nyert projektek listája az 1. számú melléklet táblázatában található.
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B.) Mecénás Nap. A Summa Artium vala-
mennyi külföldi testvérszervezete évente díjakkal
ismeri el a kultúra kiemelkedô magántámoga-
tóinak tevékenységét. Az elsô hazai díjakat 2005.
december 12-én, Eszterházy Miklós herceg
születésnapján fogjuk kiosztani egy fogadás ke-
retében, a Mûcsarnokbanban. A díjkategóriák:

„Kortárs mûvészetért” díj — egy mecénás
vagy szponzor, aki a lehetôségeihez képest a leg-
többet költött (kortárs) kultúrára, a legeredetib-
ben használta ki a kortárs mûvészetekben rejlô
lehetôségeket.

„Kis- és középvállalkozások díja” — a legizgal-
masabb projekttámogatásért.

„Az év patrónusa” — olyan üzletember, aki a
legtöbb önkéntes munkát fektette egy kultu-
rális projekt vagy szervezet segítésébe.

„Eszme-díj” — mecénás, sponzor, médium
vagy újságíró, aki az eszme terjesztéséért a
legtöbbet tette az adott évben.

A díjkiosztó mellett a fogadáson résztvevô
támogatók 12 különleges kulturális projektre li-
citálhatnak. A Mecénás Nap lényege azonban az
október elején kezdôdô kommunikációs kam-
pánnyal gerjesztett országos „mozgalom”, amely-
nek keretében a különféle kulturális szervezetek
december 12-én köszönetet mondanak támoga-
tóiknak, beszámolót készítenek a számukra, tag-
toborzást tartanak baráti köreikbe, páholyaikba.

A Mecénás Nap megvalósítását lehetôvé
tevô fôtámogatók a Magyar Telekom és a
Raiffeisen Bank.

C.) A születôben levô Fundus Program.
A hollandiai Prins Bernhard Kultuurfonds
által mûködtetetett 160 magánalap mintájára
indított program lehetôséget ad arra, hogy a
kultúra és mûvészetek iránt elkötelezett válla-
latok és magánszemélyek hosszú távú kötele-
zettségek és adminisztráció nélkül próbálják
ki, milyen is lenne, ha egy saját névhez kötôdô,
saját alapítványon keresztül folytatnának támo-
gatói tevékenységet. A támogatói magánalap

különösen alkalmas néhány éven át folytatott
támogatói tevékenységre, de a támogató dön-
tése szerint évente, vagy rendszeresen megújít-
va, akár évtizedeken át is fenntartható. A prog-
ram biztosítja, hogy a támogatások a támogató
által meghatározott névhez kötôdjenek, ily
módon megörökítve a támogató vagy család-
tagja nevét, és hogy a támogató élhessen a
törvény biztosította adócsökkentési lehetôsé-
gekkel.  A Summa Artium a teljes támogatási-
pályázati ciklusokat az elôkészítéstôl az elszá-
molásig lebonyolítja, oly módon, hogy a támo-
gató csak az általa kívánt mértékig vegyen részt
a munkában - ha úgy kívánja, csak az örömben
és a köszönetben részesüljön. A Fundus Prog-
ram eredményeirôl reményeink szerint jövô évi
kiadványunkban adhatunk örömteli beszámolót.

VI

A nemzetközi szakmai hálózati tevékeny-
ségnek az elindulástól kezdve nagy jelentôséget
tulajdonítunk. Már a megalapítást megelôzôen
felvettük a kapcsolatot a Nyugat Európa 13
országában mûködô „arts and business” civil
szervezeteket tömörítô, brüsszeli székhelyû
CEREC ernyôszervezettel, amelynek a meg-
lapítást követôen — régiónkban elsôként —
megfigyelô státuszú tagjává vált a Summa
Artium. A kezdeti együttmûködést követôen
2004. decemberében meghívást kaptunk a hi-
vatalos tagságra. Ennek az a különös jelentôsége,
hogy tagságunk által a velünk együttmûködô
vállalatok is bekapcsolódhatnak egy nemzet-
közi hálózat vérkeringésébe. Információhoz
jutnak a külföldi kulturális szponzorálás újdon-
ságairól, kutatási eredményekrôl, konferenci-
ákról, és részt vehetnek az évente kiosztásra
kerülô European Arts Sponsorship Awards
díjaiért folyó versengésben. A Magyarország-
ról szóló hírek, kutatási eredmények, kiadvá-
nyunk a CEREC révén azonnal Európa-szerte
eljutnak az érdeklôdôkhöz.
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A Summa Artium közremûködésével támogatáshoz jutott projektek 2004. december és 2005.
augusztus között. Az összegek csak a Summa Artium-on keresztül adott támogatásokat tartalmaz-
zák, ezen felül értendô a Summa Plusz programban (SP) adott kiegészítô támogatások „másik” fele.

1. számú melléklet

projekt

(SP) A Petôfi Irodalmi Múzeum kéziratvásárlása. Petôfi Sándor A virágok
címû versének nemrégiben elôbukkant kézirata külön érdekessége, hogy a hátol-
dalán található egy mondat Jókai Mór kézírásával és aláírásával, így a dokumentum
egyben Jókai autográf is. Petôfi kéziratvásárlásra a Múzeum két évtizede nem vállal-
kozott, aminek egyik oka, hogy manapság már igen ritkán bukkannak elô eredeti
Petôfi kéziratok, a másik ok a ritkaságok ára. A Summa Artiumon keresztül adott
támogatás egy másik vállalat szponzori támogatását is elôsegítette, így valósulhatott
meg a vásárlás.

Sára Dorottya fotómûvész és Feldmár András pszichológus közös, verses fotó-
mûvészeti kiállítása

Lajkó Félix 2005 elsô felében megvalósuló fellépéseinek, új lemez kiadásának,
promóciójának támogatása

(SP) A Merlin Színház angol nyelvû elôadásainak szponzori támogatásaihoz

(SP) A Földvári Napok - hangversenyek, zenetudományi konferencia Kurtág
György vezetésével - 2005 évi megrendezéséhez (ideiglenes budapesti vendég-
helyén, a Mûvészetek Palotájában), a kiemelkedô eseménysorozat megmentése
érdekében, a szponzori támogatásokat kiegészítô támogatás.

(SP) Pécsi Nemzetközi Zongoraverseny Liszt Ferenc Emlékére 2005. májusi
megrendezéséhez, kiegészítô támogatás a szponzorszerzô munka elôsegítésére.

(SP) A Filmkritikusok Díja 2005. januári megrendezéséhez, a szponzori támoga-
tásokat kiegészítô támogatás.

(SP) Takáts Márton grafikusmûvész katalógusának megjelentetéséhez, a szpon-
zori támogatást kiegészítô támogatás.

Egressy Zoltán Portugál címû, gyûjteményes drámakötetének támogatása. Hazánk
egyik legsikeresebb kortárs drámaírójának több színházban futó színdarabjait (Por-
tugál; Sóska, sültkrumpli; 4x100; Kék, kék, kék; Baleset stb.) tartalmazó dráma-
kötete áprilisban jelent meg.
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(SP) A Budapest Animációs Filmklub 2005. elsô félévi programjaihoz. A Mille-
náris Fogadóban kétheti rendszerességgel jelentkezô sorozatban az animációt
kedvelô közönség a magyar animáció aranykorának alkotásait tekintheti meg.

(SP) Snétberger Ferenc április 26-i zeneakadémiai koncertjéhez kiegészítô
támogatás

(SP) A Katapult - Európai Forgatókönyv Fejlesztô Központ 2005-ben ismét
megrendezi nagysikerû Forgatókönyvíró Workshopját. A Jiri Menzel fôvédnöksé-
gével létrejövô programhoz adott kiegészítô támogatás

A Színház és Filmmûvészeti Egyetem rendkívül érdekes, az elmúlt század elején
készült fényképeket ôriz. Most nyolc olyan 1905-ben készült fénykép restaurálása
vált szükségessé, amelyek a Magyar Királyi Színiakadémia különféle helyiségeit
ábrázolják. A képek megmentéséhez szükséges eljáráshoz adott támogatás

Nemes László, a Magyar Rádió Gyermekkórusának karnagya, a Zeneakadémia
tanszékvezetô tanára 2005. április 11. és április 22. között a Manilai Egyetemen
egy workshop keretében kórusvezetést, elôadásokat, gyakorlati foglalkozásokat
tart a helyi zenetanárok számára. A Summa Artium partnerei az utiköltség támoga-
tásával segítik a magyar zenepedagógia és kórusmûvészet eredményeit népszerûsítô
projektet.

A Fiatalok Fotómûvészeti Stúdiója pályázat útján kiválaszt két fiatal fotómû-
vészt, akik részt vehetnek a 36. Arles-i Fotómûvészeti Fesztivál eseményein 2005.
nyarán. Az egyik legjelentôsebb európai fotómûvészeti eseményen való részvétel
jelentôs mértékben segítheti a fiatalok karrierjét és a hazai fotómûvészet nem-
zetközi kapcsolatait. A Summa Artium partnerei a két résztvevô portfoliójának
elkészítését, szállás és utiköltségüket támogatják.

Lovász Irén Fellegajtó címû új CD-jének megismételt lemezbemutató koncertje
május 12-én volt az A38 hajón. A koncert létrejöttét a fellépô mûvészek támoga-
tásával segítették a Summa Artium partnerei.

(SP) A MusiciansWho internetes portál (www.musicianswho.hu) hosszas elôké-
szítést követôen május elején indult el. Célja, hogy olyan komolyzenei adatbázist
hozzon létre, amely a fiatal hazai zenemûvészek nemzetközi ismertségének, karri-
erjének segítôje lehet. A Summa Artium kiegészítô támogatással segíti a portál
elindulását.

A Corvina Kiadó Peter Baum: Avantgárd a magyar festészetben címû könyve
2006-os kiadását készíti elô. Az osztrák mûvészettörténész professzor, a linzi Neue
Galerie egykori igazgatója a tárgyát kitûnôen ismerô, ám az objektivitáshoz elen-
gedhetetlenül szükséges távolságból szemlélô szerzô. Munkája új szempontokkal
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gazdagíthatja ismereteinket a 20. század magyar mûvészetérôl. A könyv magyar,
német és angol nyelven is megjelenik. A sok színes reprodukciót tartalmazó, igényes
kivitelezésû album megjelentetéséhez adott támogatás:

(SP) Az N&n galéria a kortárs hazai építészet fóruma, amely tárgyának tekinti a
belsôépítészet, bútortervezés, városépítészet, kert- és tájtervezés, technológiai ter-
vezés, díszlettervezés - utóbbi idôben - mesterségesen szétválasztott elemeit. Az
N&n galéria fontosnak tartja bemutatni a kortárs képzômûvészet alkotóit és mûveit
is. Ezekkel a kiállításokkal az építészet és a társmûvészetek kapcsolatát erôsíti. A ga-
léria 2005. második félévi mûködéséhez adott kiegészítô támogatás:

A Praesens Kiadó két jelentôs mûvészeti könyv kiadását készíti elô. Tatai
Erzsébet: Neokonceptuális mûvészet Magyarországon a kilencvenes évek-
ben és Hock Beáta: A 3 T-bôl a 3 P-be: a politikus, a publikus és a privát
hangvétel elôfordulásai a kortárs magyar mûvészetben címû könyveinek
megjelentetését a Summa Artium partnereinek támogatása:

(SP) Szakcsi Lakatos Béla és Vukán György zongora estje. A két méltán elis-
mert zongoramûvész egy nem mindennapi közös produkció létrehozására vál-
lalkozott, most elôször lépnek együtt színpadra a széles nyilvánosság elôtt, és
örvendeztetik meg zenekedvelô közönségüket. A Thália Színházban egy exkluzív
est keretein belül adnak közös zongorakoncertet, melyrôl lemezfelvétel készül. A
Summa Plusz program kiegészítô támogatása:

(SP) Dés László és a Balázs Elemér Jazzquartet a Voces4 Ensemble gregorián
énekegyüttessel „Contemporary Gregorian” címû közös lemezük felvételéhez és
a lemezbemutató koncertekhez kerestek támogatót. A Summa Plusz program
kiegészítô támogatása:

Kardos Péter és Nyári Gábor elsô könyve, a szerepjáték formában íródott és
nagy sikert aratott Cigánylabirintus egyedi, játszható formája megmutatta, hogy
egy egyébként elutasított, sztereotipizált témát hogyan lehet újszerû módon
érdekessé, izgalmassá, átélhetôvé tenni, és így széles közönséghez - különösen a
fiatalokhoz - eljuttatni. A szerzôk most a „Forradalmak városa” munkacímmel az
1956-os forradalomról és szabadságharcról készítenek szerepjáték könyvet. A
Summa Artium partnerei támogatják a könyv elkészítését.

A Médiamix címû különleges média szaklap a nemzetközi médiabirodalmak,
külföldi csatornák, jelentôs média személyiségek bemutatásával, az internet és a
média kölcsönhatásával foglalkozik. A decemberi szám megjelentetéséhez adott
támogatás: 

A Ludwig Múzeum két projektje: 1) A Kortársunk a mûvészet címmel az
óvodáskortól kezdôdô pedagógiai program a kortárs mûvészetet a felnövô
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korosztály hétköznapjaiba szeretné becsempészni. 2) A kiállítóterekben és a könyv-
tárban elhelyezett, bérelt információs terminálok beváltották a hozzájuk fûzött
reményeket. Hogy a múzeumlátogató közönség hosszú távon, a következô kiállí-
tások során is találkozhasson velük, a Múzeum szeretné megvásárolni a terminá-
lokat. A két projekthez adott támogatás: 

Az 1920-as években épült különleges mûemlék, a tibolddaróci Bottlik Mauzó-
leum és a benne lévô festmények restaurálásához adott támogatás: 
Klimó Károly festômûvész a Francia Intézetben és más helyszíneken megren-
dezett kiállítások anyagából állította össze új katalógusát. A katalógus kiadásához
adott támogatás: 
Korábbi franciaországi szereplései és díjai eredményeként a Bakáts Téri Általá-
nos Iskola francia nyelvû színjátszó csoportja meghívást kapott a franciaországi
Chatillon-i nyári gyermekszínjátszó találkozóra A résztvételhez adott támogatás:.

ÖSSZESEN:
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2. számú melléklet

Summa Artium Kultúra Támogató Közhasznú Társaság
Statisztikai számjel: 2190191391335710
Cégjegyzék száma: 01-14-000514

A közhasznú egyszerûsített éves beszámoló eredménykimutatása (224/2000. (XII. 19.) Korm.
rendelethez 6. számú mellékletBeszámolási idôszak: 2004. február 24.- 2004. december31.-ig

megnevezés elôzô év* elôzô év(ek) tárgyév*
módosításai*

A.) Összes közhasznú tevékenység bevétele: 18 106 - 54 071
1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 18 104 - 51 946

a.) alapítótól 18 104 - -
b.) központi költségvetésbôl - - -
c.) helyi önkormányzattól - - -
d.) egyéb - - 51 946

2. Pályázati úton elnyert támogatás - - -
3. Közhasznú tevékenységbôl szárm.bevétel - - 300
4. Tagdíjból származó bevétel - - -
5. Egyéb bevétel 2 - 1 825

B. Vállalkozási tevékenység bevétele - - -
C. Összes bevétel( A+B): 18 106 - 54 071
D. Közhasznú tevékenység  ráfordításai 1 461 - 26 557

1. Anyagjellegû ráfordítások 451 - 6 144
2. Személyi jellegû ráfordítások 862 - 11 458
3. Értékcsökkenési leírás 148 - 455
4. Egyéb ráfordítások - - 8 500
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai - - -
6. Rendkívüli ráfordítások - - -

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai - - -
1. Anyagjellegû ráfordítások - - -
2. Személyi jellegû ráfordítások - - -
3. Értékcsökkenési leírás - - -
4. Egyéb ráfordítások - - -
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai - - -
6. Rendkívüli ráfordítások - - -

F. Összes ráfordítások (D+E) 1 461 - 26 557
G. Adózás elôtti eredmény (B-E.) - - -
H. Adófizetési kötelezettség - - -
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) - - -
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 16 645 - 27 514
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tájékoztató adatok

megnevezés tárgyév*

A. Személyi jellegû ráfordítások 11 458
1. Bérköltség 8 160  

ebbôl: - megbízási díjak -
- tiszteletdíjak -

2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 494
3. Bérjárulékok 2 804
B. A szervezet által nyújtott támogatások 8 500

*e Ft-ban

Budapest, 2005. május 10.
ügyvezetô

A Summa Artium Kht. támogatói 2004-2005-ben:

Alapító, fô támogató: Magyar Soros Alapítvány

Támogatók: AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt., ÁJK-SATEC Kft., Café csoport,
Credit Suisse Life and Pensions, Erdélyi László Attila. Four Seasons Hotel Gresham Palace
Budapest, Fôfotó Kft. - Photo hall, GMR Reklámügynökség Bt., Gundel Étterem, Lentus Kft.,
Maecenas Könyvkiadó Kft., Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., Magyar Telekom Rt., MOL Rt.,
Nyílt Társadalom Intézet, Odeon Kiadó Kft., Orosz István grafikusmûvész, Profil Pénzügyi
Szolgáltató Kft., Raiffeisen Bank Private Banking, Reafotó Kft., Reklámvonal, Szerencsejáték Rt.,
Terták Ádám, Tesco Global Rt., TIARA Rt., Web Services Hungary Kft.
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„A hét halálos bûn”
— avagy mitôl óvakodjon egy józanul vezetett cég,a kultúra támogatásával
kapcsolatban*

Török András

Ahogy elképzelem évkönyvünk olvasóit, csupa
csillogó, értelmes szemet látok, nyilvánvaló, hogy
csupa kultúraszeretô emberrôl van szó. Nem
vesztegetem hát az idôt arra, hogy érveljek a
kultúra nagyszerûsége mellett. Mindannyian
tudjuk, hogy a kultúra, különösen a mûvészeti
része, nagyszerû dolog, hogy szórakoztat, fiata-
labbá tesz, kisimítja a ráncokat, gazdagít, meg-
nyitja az utat a felsô osztályokba, stb.

Egy darabka elmaradt rendszerváltás

Azt is tudják talán, hogy Magyarországon egy
apró elem még hiányzik a rendszerváltásból: a
kultúra világában még nem történt meg. A kul-
turális szervezetek nagyon nehezen alkalmazkod-
nak a szép új világhoz, ahol szabad meghalni az
utcán, ahol örök adottságnak veszik, hogy egy tíz
milliós országnak csaknem ötven repertoárszín-
házat kell mûködtetnie, állandó társulattal, ahol
a jegyek árának háromnegyedét olyan személyek
adójából fizetik, akik sohasem járnak színházba.

A kulturális rendszerváltás akkor gyorsul fel
majd, ha a verseny jobb teljesítményre kénysze-
ríti majd a szereplôket, és egyes versenyzôk majd
elhullanak, becsuknak, és helyet engednek a
fiatal, életerôs kezdeményezéseknek.

E rendszerváltás késlekedésében bûnrészes
az üzleti világ is, mert bár egyre többet költ kul-
túrára, a maga jól felfogott érdekeinek meg-

felelôen, de saját fô tevékenységéhez méltatlanul
alacsony színvonalon ûzi támogatásait — tisztelet
a kivételnek. Ebben a rövid írásban szándékosan
a hibákat pécéztem ki, úgyhogy a jó példákról
ezúttal kevés szó esik. Aki azokra kíváncsi, la-
pozzon a cikk végére, vagy a Hét fontos példa
címû fejezethez.

A hét fôbûn, speciális sorrendben

Magyarország kultúraszeretô, katolikus hagyo-
mányú ország — ki ne hallott volna a hét fô-
bûnrôl, amelyet „hét halálos bûnnek” is szokás
emlegetni. Ha nem megy, nem baj, segítek.
Úgysem a bibliai hagyomány része, a középko-
ri latin nyelvû prédikátori hagyományból ered.

Nos, a hagyományosan felsorolt hét fôbûn a
következô:

Irigység (Invidia)
Kevélység (Superbia)
Restség (Accidia) 
Harag (Ira)
Fösvénység (Avaritia) 
Falánkság (Gula) 
Paráznaság (Luxuria) 

Mivel a hagyományban nem mutatható
egyértelmû sorrend, megpróbáltam ezeket a
bûnöket súlyossági sorrendbe rendezni —
témánk szempontjából.

* A Magyar Reklámszövetség 2005. szeptember 27/28-i Országos Reklámkonferenciáján, Egerben elhangzott elôadás szerkesztett változata.
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Irigység

Témánk szempontjából az irigység, illetve
ikerbûne, a féltékenység alig-alig számít bûn-
nek. Hiszen szempontunkból csak az lehet irigy,
aki sokat tesz, de még többet szeretne. Irigy a
többi cég magasabb mecenatúra keretére. Ma-
gában füstölög azon, hogy versenytársa milyen
remek projektet talált ki, bánatos, hogy nem
ôneki jutott eszébe. Vagy veri a fejét a falba,
hogy nem nézte meg alaposabban az ajánlatot,
amikor az tavasszal megjárta az ô íróasztalát is.

Az irigység a kultúratámogatás szempont-
jából produktív bûn, amely tettekre sarkallja
azt, aki beleesik.

Kevélység

A kevélység már a komolyabb, bár egyre rit-
kább bûnök közé tartozik. Olyan cégek marasz-
talhatók el benne, amelyek méltóságon aluli-
nak tartják a kulturális kérések elbírálásnak
rendszerszerû kialakítását, a kultúra nem
támogatásának idôrôl idôre való végiggondo-
lását, még akkor is, ha ez egyenesen következik
a cég bevált filozófiájából, s ha társadalmi érte-
lemben felelôs cégrôl van szó, csak a jótékonyság
más területein jeleskedik. Ez azonban nem ok
arra, hogy ne mérlegelje a kultúra és üzlet
összekapcsolásának egyéb területeit — a dolgo-
zói kreativitás növelése, az emberibb kör-
nyezet kialakítása, a dolgozók öntudatának, a
céghez való kötôdés növelése érdekében.

Restség

A kultúrával kapcsolatos restség elterjedt bûn a
magyar business világában. Sok cég rest végig-
gondolni, mit hozhat nekik a kultúra. Restek
végiggondolni, hogy miért nem kezdenek
valamit a kultúrával, ha olykor mégis támogat-
nak egy-egy projektet, akkor nem gondolják
végig, hogy miért, azon kívül, hogy a vezér
unokatestvérének volt katonatársa az illetô. Ha

pedig a kultúra a fô támogatási irány, nem szer-
vezik a támogatást átlátható, világos rendszerré,
nem követik a „legkisebb csalódás” termékeny
elvét, amely a honlapról leolvasható módon
bátorítja az esélyeseket, eltántorítja az esélyte-
leneket. Szerencsére egyre több ellenpélda is
akad. A restség egyáltalán nem divatos bûn.

Harag

Ez a bûn is eltûnôben van Magyarországon. Ma
már egyre kevesebb vezetô haragszik a kérelme-
zô kulturális szervezetekre. A harag egyre inkább
azokra irányul, akik nem tartják be szerzôdéses
kötelezettségeiket. A támogató és támogatott
partnerek egy társadalmi folyamatban, érdekeik
mentén. A harag, mint általában, itt is rossz ta-
nácsadó. A kötelességek megszegése a nehezen
megszerzett támogatók gyors elvesztésével jár.
Kevés kulturális szervezet kockáztatja ezt. A
kevés eset viszont igen nagy nyilvánosságot kap.

Fösvénység

Elterjedt magyar fôbûn, mely abban a szûk sávban
virágzik, ahol már a megállapodásig jutottak a
felek. Azért tenyészhet ilyen buján, mert a kul-
turális szervezetek lassan tanulják az egyenlô
partnerséget, mert az elmúlt évtizedben nagy-
részt az önkizsákmányolás erényét (bûnét?) gya-
korolták, és valóságos árán alul is hajlandók
portékáikat eladni. Pedig az üzleti érdek jó hatás-
fokkal való érvényesülésének vannak olyan esz-
közei is, amelyek egy „win-win” típusú játszma
részei: olyat kérni például, ami nem kerül pén-
zébe a kulturális szervezetnek, mégis értéket
jelent a business oldalnak. De ez már az erények
terepe, és az egy másik elôadás témája…

Falánkság

A falánkság is elterjedt magyar bûn, bár szem-
pontunkból talán nem annyira súlyos dolog.
Két értelemben is beszélhetünk ilyesmirôl: ha
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egy cég túl sokat akar markolni, túl sok projekt-
be fog, tegyük fel, méltó módon, de mégis
telítôdik, egyik évrôl a másikra „elmegy az
étvágya”. Márpedig a kultúrának kiszámítható,
legalább közép távú partnerekre lenne szüksége.
Ahol van idô a partnerek alapos kiismeréséhez,
a cég érdekeinek mélyebb megértéséhez, az
ahhoz való kreatív viszonyuláshoz. A másik érte-
lemben vett falánkság az, ha egy-egy projekten
belül túl sok mindent kér pénzéért a cég, amely
értelmetlenül köti le a kulturális szervezet erô-
forrásait. Mint a gazdag kisgyerek, aki megve-
teti az új babát, de aztán nem játszik vele.

Paráznaság

Egy kevéssé elterjedt bûnfajta, legalábbis
szempontunkból nézve. Olyan cégek marasz-
talhatók el ebben a bûnben, amelyek össze-vis-
sza támogatnak mindenféle egymáshoz nem
illô dolgot. Ami az adott keret felhasználásá-
nak kevéssé bölcs módja, mert nem hozhat
optimális eredményt. Leköti saját adminisz-
tratív erôforrásaikat, mert az ilyen cégek felé
indul meg aztán a kérelmek arzenálja. De
összezavarja a kulturális életet is, mert a
szervezetek nyakló nélkül pályáznak — leköti
az ô erôforrásaikat is, és a sok ezer értelmetlen
pályázat végül is negatív érzületet vált ki a cég
iránt.

Végülis mi a jó a kultúra támogatásában?

A CSR, a Corporate Social Responsibility
eszméje préritûzként söpört végig a civilizált
világon. Ez egy nagyon nagy területre vonat-
kozik, végtelenül nagy anyagi igényekkel,
összefügg a kisebb állam kérdésével. A kultúra
támogatásával egész egyszerûen több szemé-
lyes öröm és több jóérzés járul, a cég vezetôi és
dolgozói számára egyaránt. De ne feledjük,
hogy a kultúra támogatását világszerte prédi-

káló szervezetek elsôsorban nem az állatvédô
vagy szociális céloktól kívánják a támogatáso-
kat elszipkázni, hanem az egész jótékonysági/
szponzorálási torta növelésében reménykednek.

A hét fô erény

Mint ismeretes, a katolikus hagyomány nem
csak a gonosz dolgokban utazik, ismeri a hét fô
erényt is, bár érdekes módon, ezekrôl sokkal
kevesebb szó esik. (Talán kevésbé elterjedtek?)
Ezek a következôk:

Nagylelkûség
Szerénység
Szorgalom
Megértés
Bôkezûség
Mértéktartás
Hûség.

Lehet a kultúrát jól is támogatni?

Hogyne. Tele vagyok jó történetekkel, jó pél-
dákkal, külföldrôl és belföldrôl egyaránt. Csak
egyet mondok. Március 1-jén a londoni Barbican
Centerben több mint ezer ember ünnepelte a
hagyományos, már 28. alkalommal megrende-
zett Arts&Business díjkiosztó gálán az egyik
díjazott céget, melynek neve Rolls-Royce. Nem
fogják elhinni, hogy miért tüntették ki a céget.
Egy ismert szobrász rendszeres foglalkozást tar-
tott a cég autószerelô inasainak, hogy az autó-
gyártás folyamán keletkezô fémhulladékból
plasztikákat készítsenek. Mert fontos nekik a kre-
ativitás. Így egyszerre adtak munkát egy mûvész-
nek, és képezték saját jövendô munkaerejüket.

Ha más pozitív példákat szeretnének hallani,
vagy tanácsra van szükségük, forduljanak ki-
csiny cégünkhöz. Mert non-profit alapon
mûködünk, de mi is a bevételekbôl élünk.
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