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A NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE (NESZ) 

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. 

06 1 214 35 23, 06 1 214 31 47 

neszfolk@nesz.hu, www.nesz.hu, www.mestersegekunnepe.hu  

 

2014. ÉVI MUNKATERVE 

 
1. ÁLTALÁNOS FELADATOK 

A NESZ összefogja az országban és a határainkon túl működő 56 Népművészeti Egyesületet, 

és stratégiai partnerével – Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete - a Kézműves 

Műhelyeket, Alkotóházakat.   

 

Alapszabályunk szerint a Szövetség célja: a nemzeti tárgykultúra értékeire épített szakmai és 

esztétikai szempontból egyaránt hiteles kézműves, népművészeti, népi iparművészeti 

tevékenység szolgálata és képviselete.  

A magyar népi kultúra hagyományos értékeinek továbbéltetése, a minőség megőrzése. Az 

alkotók, az alkotások és a szakterületen működő szervezetek, közösségek, műhelyek szakmai, 

gazdasági érdekképviselete. 

 

A Szövetség alapvető feladata a szakmai érdekképviselet; ezért folyamatosan kapcsolatot 

tartunk mindazon szervezetekkel, akik feladatuknak tekintik, vagy tevékenységükkel érintik a 

népi kézművességet.  

 

A Szövetség feladatának tekinti szakmai pályázatok kiírását és ezek lebonyolítását, 

rendezvények szervezését, kiállítások és konferenciák megrendezését. 

 

2.  ÉRDEKVÉDELEM, ÉRDEKKÉPVISELET  
A népi kézművesség fejlesztése érdekében élünk a döntés-előkészítő, véleményező, 

javaslattevő jogkörünkkel.  

- A teljes terület érdekképviselete: Több országos szervezettel a meglévő 

munkakapcsolatunk alapján együttmunkálkodunk a népi kézműves alkotók és alkotások 

jobb helyzetbe kerülése érdekében. Többek között a Magyar Népművészeti Tanács 

(MANÉTA), célkitűzése a magyar népi kultúra megőrzése és ápolása azért, hogy 

társadalmi ismertsége és elismertsége erősödjön. A Szellemi Kulturális Örökség 

Igazgatóságával együttműködve, arra törekszünk, hogy minél több népi kézműves terület 

kerüljön fel a Nemzeti listára.  A Hungarikum Bizottsággal, hogy minél több népi 

kézműves termék kerüljön fel a nemzeti értékek, illetve hungarikum listájára. A Nemzeti 

Erőforrás és a Vidékfejlesztési Minisztériumok munkájában igyekszünk bekapcsolódni. 

Tevékenységünk a döntés előkészítésére, javaslatok megfogalmazására irányul, amely 

vonatkozik jogszabályokra, konkrét cselekedetekre., pályázatokra is. Várjuk azokat az 

állami döntéseket, amelyek a Nemzeti Értékleltár elkészítésében kijelöli az állami 

intézmények, civil szervezetek lehetséges feladatait és az ehhez rendelet eszközeit. 

- Munkavállalói érdekképviselet: Az Ipartestületek Országos Szövetségével és 

Kereskedelmi Kamarával folyamatos a kapcsolattartás, részt veszünk a munkaadói 

érdekképviseleti munkában.  

- Pályázati érdekképviselet: Szakmai érdekképviseletünket különböző bizottságokban és 

kuratóriumokban küldötteinken keresztül gyakoroljuk: pl. Nemzeti Kulturális Alap 

Közművelődési és Népművészeti Kollégium, Csokonai Díjat megítélő kuratórium, 

Vidékfejlesztési Minisztérium, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, stb. 

- Kézműves termékek érdekvédelme: Ez irányú tevékenységünket a szakmai 

bizottságok bevonásával végezzük. Munkánk kiterjed a minősítésekben való aktív 
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részvételben és az értékesítés elősegítésében. Keressük azokat a partnereket, akik 

érdekeltek abban, hogy a kézműves termékeket jogszabályilag könnyebben lehessen 

létrehozni és értékesíteni.   

- A népi készműves szakmák oktatásának érdekképviselete: A Hagyományok Házával 

közösen lépünk fel a kézműves szakmák fennmaradásáért, fejlesztéséért 2014. év fő 

feladata, hogy a szakmai oktatás kiemelt támogatásba részesüljön, továbbá az új 

felnőttképzési törvényből eredő feladatok reális megvalósításában való közreműködés  

A népi kézműves OKJ-s vizsgákon ellátjuk kamarai feladatot, az általunk felkért 

szakember tagja a vizsgabizottságnak.  

- Az alkotások minősítésének érdekképviselete: A NIT zsűri szempontrendszerének 

megújításában a szakmai bizottságok közreműködésével vettünk részt. A 2014-ben 

figyelemmel kísérjük a bevezetett új szempontrendszer alkalmazását. 

- Művészeti alkotások érdekvédelme: Feladatunk, hogy kiépítsük az együttműködést, a 

Magyar Művészeti Akadémiával, amely Köztestületté szerveződött, aminek 

szakterületünk néhány kiváló képviselője is tagja.  

 

3. INFORMÁCIÓKÖZVETÍTÉS, INFORMÁCIÓÁRAMLÁS 

A NESZ törekvése, hogy tagságunkat minél részletesebb, és minél szélesebb körű 

információval lássuk el. Lényegi kérdésnek tartjuk, hogy tevékenységünk nyilvánosságot 

kapjon. Ehhez eszközeink a következők: 

- Hírmondó – Mesterség és Művészet: 2004-től évente 4 alkalommal jelentetjük meg. A 

kiadvány népművészeti, kulturális periodika, cikkei tárgyalják az évszázados múltra 

visszatekintő hagyományokat és a népművészetben jelentkező mai kezdeményezéseket és 

új jelenségeket. A lap rendszeresen bemutatja a kézműves alkotókat, mestereket, időseket 

és fiatalokat, továbbá beszámol a szakma kiemelkedő eseményeiről, rendezvényeiről, 

tudósít a konferenciákról, ismerteti a díjazottak tevékenységét.  

- Internet: Működtetjük a www.nesz.hu és a www.mestersegekunnepe.hu honlapokat, az 

utóbbi angol és magyar nyelven mutatja be rendezvényünket.  Az internetes felület 

portálként is működik, a népi kézművesség legfontosabb információt lehet benne 

megtalálni közvetlenül, vagy a feltett linkek segítségével.  

- Facebook: A rendezvénnyel kapcsolatban az elmúlt évben regisztráltunk a facebook 

oldalon is, ahol 2013-ra a látogatók száma elérte a 162.000 főt.  

- Eseménynaptár: 2014-ben is a NESZ honlapján közzé tesszük a NESZ és 

Tagszervezeteink legfontosabb eseményeit. Arra törekszünk, hogy az 

időpontváltozásokat kövessük, hogy pontos információkat nyújtsunk az érdeklődőknek. 

- NESZencia – Hírlevél: 2014 – ben is havonta elektronikus hírlevelet küldünk 

Tagszervezeteinknek és a tagszervezetekben tömörült tagoknak, amelyben az aktuális 

információkról, az Elnökség döntéseiről tájékoztatjuk őket. 

 

4. UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS 

Szoros kapcsolatot alakítunk ki az országban működő kézműves szakiskolákkal. A 

Mesterségek Ünnepén és az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásáron biztosítjuk 

megjelenésüket.  A Tagszervezetekkel és az Ifjúsági Szakmai Bizottsággal közösen keressük 

azokat a tartalmakat és formákat, amelyek hozzájárulnak a fiatalabb nemzedék a népi 

kézművességbe történő bekapcsolására.  Pl.  a fiatal alkotók és néprajzosok szakmai fóruma  
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5. ESEMÉNYEK, PROJEKTEK, RENDEZVÉNYEK 

- Élethosszig tartó tanulás - Nemzetközi projekt, amelyben 6 ország vesz részt - 

Olaszország, Németország, Franciaország, Bulgária, Anglia és Magyarország. A 

másfél évig tartó munka a kézműves képzés nemzetközi tapasztalatainak 

összegyűjtése, és modellezése. 

-  2014-ben az alkalmi eseményeinket részben önállóan, részben partnerszervezeteinket, 

illetve a Tagszervezetekkel valósítjuk meg. A rendezvények a népi kézművesek 

találkozását, bemutatkozását és ismereteinek bővítését szolgálják. Lehetőséget 

biztosítanak arra, hogy az érdeklődő közönség megismerkedjen a hazánkban lévő élő 

népi kézművességgel.  

- Legjelentősebb eseményeink az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár és a 

Mesterségek Ünnepe. A Mesterségek Ünnepe az élő népművészet fóruma, ahol a 

NESZ Tagszervezetei létszámarányosan képviseltetik magukat. A Tagszervezetek 

által delegált legkiválóbb mesterek 4 napon keresztül működő műhelyekben mutatják 

be mesterségbeli tudásukat. Felkérésre, rendezvényekhez kapcsolódóan mesterség 

bemutatók, népművészeti vásárok megvalósítását vállaljuk. 

- Graz városának és a Magyar Turizmus Zrt. felkérésére a NESZ meghívást kapott a 

2014 júniusában megrendezésre kerülő Graz-i Magyar Napok rendezvényre. Az 

esemény egy 3 napos szabadtéri ország prezentáció, ahol bemutatkozási lehetőséghez 

juthatnak a magyar kézművesség is.  

 

6. TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG 

Tagszervezeteink számára 2014-ben is igény szerint jogi és pénzügyi tanácsadást biztosítunk, 

továbbá kérésükre közreműködünk szervezetfejlesztési, pályázatíró, menedzsment 

tevékenységükben. 

 

7. SZAKMAI ÉS SZAKMAKÖZI BIZOTTSÁGOK 

A szakértői csoportok segítséget nyújtanak az Elnökségnek, munkájuk révén hatékonyabbá 

kívánjuk tenni az érdekvédelmi és érdekérvényesítési tevékenységünket. 2014-en kerül sor a 

bizottságok tisztújítására. 

 

8. NEMZETKÖZI – HATÁRON TÚLI KAPCSOLATOK 

A NESZ kiemelt feladatának tartja a nemzetközi - és határon túli kapcsolatok építését, 

ápolását, ezen a területen koordináló és kezdeményező tevékenységet végez. 

 

- A NESZ tagjai között már évek óta megtalálhatók határon túli szervezetek, úgymint: 

Artera Alapítvány, Romániai Magyar Népművészeti Szövetség a Vajdasági Magyar 

Folklórközpont és a Portéka Egyesület. A NESZ lehetőségeihez mérten segíti őket 

szakmailag és anyagilag egyaránt. 

 

- Nemzetközi kapcsolatrendszerünkben meghatározó az Európai Kézműves Szövetség, 

melyen keresztül bővíthetjük külföldi kapcsolatainkat, ezáltal reményeink szerint az uniós 

pályázatokon is nagyobb sikerrel vehetünk részt. A belépés óta folyamatos az Európai 

Kézműves Szövetség és a NESZ közötti kapcsolattartás. 

 

- A Magyarországi Folklórfesztiválok Szövetsége révén tagjai vagyunk a CIOFF-nak, 

amely a hagyományokat és a népművészetet ápoló világszervezet. A CIOFF minden 

évben megjelentet egy reprezentatív eseménynaptárt, mely a legkiválóbb eseményeket 

tartalmazza, köztük a Mesterségek Ünnepét is. Az eseménynaptár eljut szinte a világ 

minden részén működő tagság részére. A CIOFF – nak köszönhetően a Mesterségek 

Ünnepére minősített külföldi fellépőket tudunk fogadni. A tagjaink számára igyekszünk 

felkutatni a külföldi rendezvényeken, konferenciákon, vásárokon való megjelenés 

lehetőségét, alkalmait. 
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9. KAPCSOLATRENDSZER 
Fontosnak tartjuk a különböző szakmai szervezetekkel és intézményekkel a jó 

együttműködést.  

- A Népművészeti Egyesületek Szövetsége tagja az alábbi szervezeteknek: 

o Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége  

o Ipartestületek Országos Szövetsége  

o Népi Iparművészeti Tanácsadó Testület  

o Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága 

o Magyar Népművészeti Tanács 

o Kisléptékű Termék előállítók  és Szolgáltatók  Országos Érdekképviseleti 

Szövetsége 

 

- Érdekvédelmi tevékenységünk egy részét az Emberi Erőforrás és a Vidékfejlesztési 

Minisztériumok irányában gyakoroljuk. 

 

- A rendezvényeink révén munkakapcsolatban állunk - Táncháztalálkozó, Mesterségek 

Ünnepe, Karácsonyi Vásár - a Táncház Egyesülettel, a Muharay Elemér Hagyományőrző 

Egyesülettel, Martin György Néptáncszövetséggel, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi 

Múzeummal, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesülettel, a Vass Lajos Népzenei 

Szövetséggel valamint a Hagyományok Házával.  

 

- Munkánk során jó munkakapcsolatot alakítottunk ki számos oktatási és közművelődési 

intézménnyel. A Falusi Turizmus Országos Szövetségével (FATOSZ) 

együttműködünk különböző pályázatok, és programok megvalósításában, 

lebonyolításában.  

 

10. SZERVEZETI ÉLETÜNK 

- 2014-ben is két küldöttgyűlés és két tagszervezeti fórum megtartását tervezzük, , ahol 

megtárgyaljuk közös ügyeinket, és döntéseket hozunk.  Az elnökség havonta tart ülést az 

aktuális tennivalókról 

- 2014-ben is jutalmazzuk a legjobbnak ítélt szakmai teljesítményeket, és kiosztjuk a Király 

Zsiga -, Aranykoszorú -, Hagyományőrző -, az Év Mestere -, az Év Ifjú Mestere és az Év 

Műhelye kitüntetéseket. Állami és kormány kitüntetésre terjesztünk alkotókat, 

alkotóközösségeket és tagszervezeteket.  

 

 

Budapest, 2013. október 10. 

 

Pál Miklósné 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

elnök 


