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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  

 
2019. ÉVI MUNKATERVE 

 
 

1. ÁLTALÁNOS FELADATOK 
A NESZ összefogja az országban és a határainkon túl működő 59 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), amelynek 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.  
 
Az Emberi Erőforrás és a Földművelésügyi Minisztériumok munkájában igyekszünk 
bekapcsolódni. Tevékenységünk a döntés előkészítésére, javaslatok megfogalmazására 
irányul, amely vonatkozik jogszabályokra, konkrét cselekedetekre, pályázatokra is. 
  

- Munkavállalói érdekképviselet: A Magyar Kereskedelmi és Ipar 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 

mailto:neszfolk@nesz.hu
http://www.nesz.hu/
http://www.mestersegekunnepe.hu/


 2 

Közművelődési, Népművészeti és Kulturális Fesztiválok Kollégiuma, Bessenyei Díjat 
megítélő kuratórium, Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Bizottság, stb. 

 
- Kézműves termékek érdekvédelme: Ez irányú tevékenységünket a szakmai bizottságok 

bevonásával végezzük, akik közül jó néhányan tagjai a NIT zsűrinek. A 2019-ben is 
figyelemmel kísérjük a bevezetett szempontrendszer alkalmazását Munkánk kiterjed az 
értékesítés elősegítésére is. Keressük azokat a partnereket, akik érdekeltek abban, hogy a 
kézműves termékeket jogszabályilag könnyebben lehessen létrehozni és értékesíteni.  
 

- Páva védjegy: Működik a Páva védjegy honlapunk ( www.pavavedjegy.hu ), melyet 
2015-ben indítottunk el. A honlap azóta is folyamatosan töltődik, melyet 2019-ben is 
igény szerint folytatunk.   

 
- A népi kézműves szakmák oktatásának érdekképviselete: A Hagyományok Házával 

közösen lépünk fel a kézműves szakmák fennmaradásáért, fejlesztéséért. 2019. évnek fő 
feladata a NAT tananyag kidolgozásának a segítése.  

 
- Véleményt, javaslat fogalmaztunk meg a Nemzeti Alaptanterv tervezetéről 

 
- Művészeti alkotások érdekvédelme: Feladatunk, hogy erősítsük 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: 
 
- Internet: Működtetjük a www.nesz.hu, a www.mestersegekunnepe.hu és a 

www.pavavedjegy.hu honlapokat, melyek angol és magyar nyelven mutatják be 
tevékenységünket és a mesterek alkotásait Az internetes felület portálként is működik, a 
népi kézművesség legfontosabb információt lehet benne megtalálni közvetlenül, vagy a 
feltett linkek segítségével. Ez évi faladatunk a három honlap naprakészségének 
megteremtése 
 

- Facebook: A NESZ és a Mesterségek Ünnepe is regisztrálva van a facebook oldalon is, 
ahol a kedvelők száma a NESZ esetében 2500, míg a Mesterségek Ünnepe esetében pedig 
már 27.072.  

 
- Eseménynaptár: 2019-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: 2019–ben is havonta elektronikus hírlevelet küldünk 

Tagszervezeteinknek és a tagszervezetekben tömörült tagoknak, amelyben az aktuális 
információkról, az Elnökség döntéseiről tájékoztatjuk őket. Jelenleg a regisztráltak száma 
1614. 

 

4. UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS 
- A Tagszervezetekkel közösen keressük azokat a tartalmakat és formákat, amelyek 

hozzájárulnak a fiatalabb nemzedék a népi kézművességbe történő bekapcsolására.  Pl. a 
fiatal alkotók és néprajzosok, designerek szakmai fóruma; Nemzeti Tehetség Program 
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- A Fazekas Szakmai Bizottsággal közösen ez évben is megvalósítjuk a Vándorló Fazekas 
segédek c. projektet, a NESZ Fazekas Szakmai Bizottságának segítségével, amelyet jó 
lenne más szakterületre is kiszélesíteni 

- Nemzeti Tehetség Program: Amennyiben sikerül pályázatot elnyerni 2019-ben folytatni 
szeretnénk a 2018-ban indított, nagysikerű Tehetség Programot, melynek résztvevő a 
NESZ és a MOME fiatal népművészei, iparművészei. Ismét egy olyan programot 
szeretnénk megvalósítani, ahol fiatal népművészek és iparművészek találkoznak, akik 
közös gondolkodással jutnak el a népművészeten alapuló új, a mai kor igényeinek 
megfelelő használati tárgyakig. Az elkészült alkotásokból kiállítás látható majd. 

- A Debreceni Művelődési Központtal közösen meghirdetjük a XIII. Országos Gyermek 
és Ifjúsági Népi Kézműves pályázatot. A NESZ, a Tagszervezeteivel vállalja a regionális 
események megvalósítását. 

 

5. ESEMÉNYEK, PROJEKTEK, RENDEZVÉNYEK 
- A tagszervezeteinken keresztül részt veszünk a közművelődés területi feladatellátásban, 

amely a Hagyományok Házával kötendő közszolgálati szerződés alapján valósul meg. 
Szövetségünk felkészítő megbeszélésekkel, tanácsadással segíti a tagszervezetek ez irányú 
munkáját.  
 

- 2019-ben is alkalmi eseményeinket részben önállóan, részben partnerszervezeteinkkel, 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, pl. Nemzeti Vágta 
 

- A Mesterségek Ünnepe ismét mérföldkőhöz érkezett. 2019-ben kiemelt feladatunk a 
Mesterségek Ünnepe koncepciójának újratervezése, a rendezvény megújításának előkészítése 
és megvalósítása. 
 

- UNESCO felterjesztés: A Mesterségek Ünnepe felterjesztése az UNESCO Szellemi Kulturális 
Örökség – Jó gyakorlatok listájára. A felterjesztés anyagának előkészítése megtörtént, folynak 
az egyeztetések. 
 

- Népi Kézműves Alkotóházak hétvégéje: A JEMA felhívására a Népi Kézműves Alkotóházak 
Országos Szövetségével 2019-ben is csatlakozunk a programhoz.  
 

- EFOP pályázat: A Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, az NMI 
Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft, mint konzorciumi tagok 2017. nyarán közösen 
nyújtotta be pályázatát az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.12.1-17 
„Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és 
társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival „ c. felhívásra.  

 
A benyújtott és támogatott projekt címe: „Hálózatépítés az élő néphagyományért – 
közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon 
átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül. 
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A projekt átfogó célja a Magyarország kevésbé fejlett régióiban élő célcsoport, különösen a 
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásának 
elősegítése. A projekt, a hagyományőrzés és kultúraközvetítés, annak felzárkóztató, helyben 
megtartó, identitásformáló és közösségteremtő szerepének megosztásán, együttműködések 
megerősítésén, továbbá társadalmi – gazdasági problémák megoldásán keresztül igyekszik 
hozzájárulni a térség és a régió fejlesztéséhez, és a társadalmi egyenlőtlenségek 
felszámolásához. A célok elérése érdekében a programokba bevonja a szomszédos 
országokban élő lakosságot, civil szervezeteket, szakembereket, hogy a határon túli jó 
gyakorlatokat integrálja a fejlesztésekbe. 
 
A projekt 2018. január 1-én indult és 2020. december 31-én fejeződik be. Ebben a 3 évben a 
NESZ 16 csatlakozó Tagszervezetével közösen összesen 93 programot valósít meg az alábbi 
témakörökben: konferenciák, workshopok, táborok, népművészeti fesztiválok, szakmai 
tanulmányutak, kézműves pályázatok és kapcsolódó szakmai tanácskozások. A 2019-es évben 
a projekt keretében 30 program kerül megrendezésre. 
 

- Csoóri program: A pályázatnak köszönhetően 2019-ben két újabb programot tudunk majd 
megvalósítani. Hagyomány és Design címmel egy szakmai konferenciát tervezünk, melynek 
célja a fiatal tehetségek felkarolása, olyan alkotások létrehozása, mely magán hordozza a népi 
motívumok és formakincs megjelenítését. Másik esemény szintén egy szakmai konferencia „Jó 
példák a világból„ fiatal kézművesek nemzetközi konferenciája tanulmányúttal egybekötve. 
A konferencia célja, jelenleg működő modellek bemutatása konferencia és workshop 
formájában a fiatal kézművesek számára 
 

- Március 15-i megemlékezés a Várkert Bazárban: 2018-ban először vettünk részt a Várkert 
Bazárban megrendezésre került március 15-i ünnepségek kézműves programjainak 
megvalósításában, melyet 2019-benis folytatni kívánunk. 
 

- Húsvét a Várkert Bazárban: az elmúlt év sikerét folytatva 2019-ben is tervezzük a Várkert 
Bazárral közös együttműködésben a Húsvéti esemény megvalósítását a Várkert Bazárban és 
az előtte található Lánchíd utcában 

 

- Pünkösd a Várkert Bazárban: 2018-ban valósult meg először a húsvéti esemény 
folytatásaként, mely szintén nagy sikert aratott. A pünkösdi programot 2019-ben is tervezzük 
megvalósítani a Várkert Bazárral közös együttműködésben 
 

- Nemzeti Vágta: a NESZ kezdetek óta együttműködő partnere a Nemzeti Vágta 
rendezvénynek, melynek kézműves programjainak megvalósítását kizárólagosan végzi. Ezt 
az együttműködést 2019-ben is folytatni kívánjuk. 
 

- Külföldön megvalósuló magyar fesztiválok, események: Amennyiben az előző évekhez 
hasonlóan 2019-ben is felkérést kapunk különböző külhoni Magyar Intézetektől, hogy legjobb 
mestereinket delegáljuk 1-1 rendezvényre boldogan teszünk eleget a kéréseknek. 
 

6. TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG 
Tagszervezeteink számára 2019-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 és a tagszervezeteknek, munkájuk 
révén hatékonyabbá kívánjuk tenni az érdekvédelmi és érdekérvényesítési tevékenységünket. 
Bizottságaink: Bőrműves-, Csipkekészítő-, Faműves-, Fazekas-, Fémműves-, Hímző-, 
Mézeskalács-, Nemezkészítő-, Népi – és Kézműves Játékkészítő-, Népi ékszerkészítő-, Régi – 
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ritka Mesterségek-, Szálasanyag-, Szövő-, Tojásdíszítő-, Viseletkészítő Szakmai Bizottságok 
valamint Ifjúsági-, Képzés - Oktatás-, Marketing – és Értékesítési Szakmaközi Bizottságok 
 
 
 

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. 

 
- 2014-tól tagja vagyunk az IOV világszervezetnek, amely révén újabb lehetőség nyílik a 

nemzetközi kapcsolataink bővítésére és az alkotók, s ezzel együtt a magyar népi 
kézműves alkotások különböző országokba történő eljutására  

 

9. KAPCSOLATRENDSZER 
Fontosnak tartjuk a különböző szakmai szervezetekkel és intézményekkel a jó 
együttműködést.  
 
- Stratégia megállapodás keretében együtt dolgozunk az alábbi szervezetekkel 

o NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
o Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete 
o A Magyar Kézművességért Alapítvány 
o Hagyományok Háza  

 
- A Népművészeti Egyesületek Szövetsége tagja az alábbi szervezeteknek: 

o Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége  
o Népi Iparművészeti Tanácsadó Testület  
o Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága 
o Magyar Népművészeti Tanács 
o Magyar Fesztivál Szövetség 
o Kisléptékű Termék előállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseleti 

Szövetsége 

- A rendezvényeink révén munkakapcsolatban állunk - Táncháztalálkozó, Mesterségek 
Ünnepe - a Táncház Egyesülettel, a Muharay Elemér Hagyományőrző Egyesülettel, 
Martin György Néptáncszövetséggel, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeummal, az 
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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 Turizmus Zrt, a Falusi Turizmus Országos Szövetségével (FATOSZ) 
együttműködünk különböző pályázatok, és programok megvalósításában, 
lebonyolításában.  

 

10. SZERVEZETI ÉLETÜNK 
- 2019-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 
 

- 2019-ban is szakmai elismerésben részesítjük a legjobbnak ítélt szakmai teljesítményeket, 
és kiosztjuk a Király Zsiga -, Aranykoszorú -, Hagyományőrző -, az Év Mestere -, az Év 

Ifjú Mestere és az Év Műhelyei kitüntetéseket. Állami és kormány kitüntetésre terjesztünk 
alkotókat, alkotóközösségeket és tagszervezeteket.  

 
- A tagság részére tanulmányutat szervezünk  
 
- Működtetjük a NESZ adatbázisát, amely minden tagszervezet rendelkezésére áll 
 
- NESZ stratégiája: Közös munkával elkészült a szervezet 10 évre szóló stratégiája, melyet 

2011-ben a küldöttgyűlés hagyott jóvá. A stratégia felülvizsgálatát megkezdtük, melynek 
elkészítése jövő évi feladatunk. 

 
Budapest, 2018. október 08. 
 
 
 

Pál Miklósné 
Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

elnök 


