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2020. évi küldöttgyűlés



Szervezeti életünk - elnökségi értekezletek

Az év mottója: Rendkívüli év, rendkívüli cselekedetek

Megvitattuk a NESZ pénzügyi helyzetét.

Megvitattuk és elfogadtuk a 2021. évi költségvetést és munkatervet.

Előkészítettük a küldöttgyűléseket.

A szokásos fejlesztési koncepciók készítése, megvitatása elmaradt.

A szakmai bizottságokkal tervezett munkánk elmaradt, kivétel a
termékfejlesztés.

Értékeltük a 2019. évi Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves
Pályázatot és előkészítettük a 2021-es eseményt.



Szervezeti életünk - elnökségi értekezletek
Az év mottója: Rendkívüli év, rendkívüli cselekedetek

 Előkészítettük a Nyitott műhelyek hétvégéjének programját.

 Nagyon sokszor tanácskoztunk a Mesterségek Ünnepéről és megvitattuk a tapasztalatokat.

 Előkészítettük a külföldi tanulmányutat, ami elmaradt.

 Megvitattuk az ONK pénzügyi lebonyolításának módját, regionális események tapasztalatait.

 Megvitattuk a „Mester és Inas” programot és meghirdettük.

 Döntöttünk a NESZ kitüntetésekről és több helyre felterjesztettünk NESZ tagokat.

 Több alkalommal megvitattuk a termékfejlesztést.

 Megvitattuk és elfogadtuk a NESZ mérleg- és közhasznúsági beszámolóját.

 Megvitattuk a Csoóri támogatásból megvalósítandó tevékenységeket (pl.: ifjúsági fórumok,

menedzsmentképzés stb.).



Szervezeti életünk - elnökségi értekezletek

Az év mottója: Rendkívüli év, rendkívüli cselekedetek

 Elmaradt a tavaszi küldöttgyűlés, online szavazás a mérleg- és közhasznúsági

beszámolóról.

 Az igazi tagszervezeti fórum elmaradt, a képzésről tartottunk egy nagyon

rövid személyes együttlétet.

 A szakmai bizottság vezetőivel tervezett találkozások is elmaradtak.

 Horváth Ágota lemondott a fazekas szakmai bizottság elnöki feladatáról és

a bizottsági tagságáról, ez utóbbiról Farkas Gábor is lemondott. A

küldöttgyűlésnek ezt el kell fogadnia és a következő küldöttgyűlésen két új

tagot kell választani a helyükbe. (Kérek egy szavazást.)



Érdekvédelem – népi kézműves képzés

 A felnőttképzési törvény módosítása gyökeres változásokat

hozott, amelyre fel kellett készülni és lobbizni az érdekeinkért.

 Január – felkészítő tanácsokozás, szakértők bevonásával a

tagszervezetek képviselőinek.

 A felnőttképzés szabályozásának változásairól – népi

kézművesek és szervezetei számára – rövid módszertani levél a

tagszerzeteknek.



Érdekvédelem – népi kézműves képzés

Javaslatot tettünk a felnőttképzési törvény módosítására az ITM-nél,
elemezve a népi kézműves képzések sajátosságait – válasz nem
érkezett, de számunkra kedvező értelmezés született.

 Tagszervezeti fórumot tartottunk, amely tartalmával segítséget
nyújtott a felnőttképzési törvényből adódó feladatok elvégzéséhez –
indokoltságát a Csoóri támogatás megerősítette.

Akkreditált képzés ügyében a Hagyományok Házával közösen
állásfoglalást kértünk – engedélyezett vagy bejelentéskötelezett
variációkról – sajnos válasz még nem érkezett.



Érdekvédelem – alkotók segítése a 
COVID-19 járvány alatt

 Áprilisban, több más érdekvédelmi szervezettel a
Kereskedelmi és Iparkamarához nyújtottunk be
kérelmet a kézműves alkotók támogatására.

 Az EMMI kultúráért felelős államtitkárának írtunk,
kértük, hogy vásároljanak munkákat az alkotóktól.

 MMA 40 milliós tárgyvásárlásának megvalósítása, erről
később részletesebben.



Érdekvédelem – egyéb

Az NKA Fesztivál Kollégiumában, a Csoóri Sándor
Alapnál és az NKA Népművészeti Kollégiumában a
következő 4 évre lesz képviseletünk.

Felkészülés a következő EU-s időszakra: javaslat az
EMMI stratégiaalkotásához.

Felkészülés a következő EU-s időszakra: Kreatív ipari
bizottságokban való részvétel – stratégiakészítés.

EMMI népi kézműves vizsgáztatáshoz névsort adtunk,
az adott szakterület legjobb alkotóit delegáltuk.



Érdekvédelem - MMA tárgyvásárlás

 A keret 50 millió volt.

 Augusztusban felhívás ment minden alkotóhoz, ez alacsony részvételt
eredményezett. Majd újabb felhívással, telefonálással, ráerősítéssel elértük a
40 milliót.

 Kiderült, hogy az összeghatár 50 és 300 ezer Ft közötti, amely újabb
átszervezést jelentett.

 Eredmény: 161 alkotó 1200 tárgya kerül megvásárlásra.

 Szerződéskötés, felvásárlás, tárgyak átadása, raktározás megtörtént.

 Az érintett alkotók örültek.

 A NESZ és az MMA kiállítást szervezhet belőle, és reprezentációra
használhatja fel.



Tartalmi tevékenység- termékfejlesztés -
bevezető

Anyagi alap:

 A Csoóri pályázat támogatása: 27 millió Ft.

Cél:

 olyan alkotások létrejöttének segítése, amelyet a 21. századi
ember, használ és visel,

 az alkotók piacra juttatása egy Webáruház létrehozásával,

 hagyományalapú dizájntermékek létrejöttének segítése,

 a korábban szervezeteknél, alkotóknál megindult
termékfejlesztés felgyorsítása.



Tartalmi tevékenység – termékfejlesztés  –

a szakmai bizottságok műhelymunkái
 A jelentkező bizottságok 500 000 Ft támogatásban részesültek.

 Feladat: a tájegységekre jellemző népi kézműves tárgyak megújítása, újszerű
és innovatív tervek létrehozása.

 A 15 bizottságból 4 nem vett részt benne: faműves, fazekas, fémműves és
játékkészítő.

 Újszerű kezdeményezés, a kezdeti bizonytalanság után egy jó
munkamódszernek bizonyult.

 Csoportban való gondolkodás és tervezés – változó módszerrel, alapvetően
jónak bizonyult.

 Eredményes tervek, 2021-ben konferencián bemutatják.

 A meghirdetett programot fontos tovább folytatni, a meghívott alkotók körét
kiszélesíteni!



Tartalmi tevékenység – Termékfejlesztés  –

Ajándéktárgy pályázat

 A pályázók száma 105 fő volt, valamennyi szakág
képviseltette magát.

 Jellemző volt az újítás nélküli, bejáratott alkotói munkásság
továbbvitele, számos esetben sok évvel ezelőtt készült
alkotásokkal neveztek az alkotók.

 Bírálatok: szakbizottságok, Makány Márta, Kovács Csaba
– designer, egyetemi docens. A végső eredményt az
előzsűri véleményét figyelembe véve az elnökség hozta
meg.

 Eredmény: 5 egyforma díj.



Tartalmi tevékenység - termékfejlesztés –
hagyományalapú dizájntermékek tervezéssel

 Makány Márta tervei alapján készülnek.

 105 termék kerül fel első alakalommal a felületre.

 A tárgyak elsősorban hímzéssel díszítettek, véleményt 
kértünk a szakmai bizottságtól és az elnökség dönti el, 

hogy mi kerül fel a webáruházba.



Tartalmi tevékenység  - Termékfejlesztés  –

Webáruház

 A webáruház a NESZ tulajdonát képezi, működtetésre kiadjuk
Makány Márta vállalkozónak. A forgalom arányában a NESZ
jutalékot kap belőle.

 Márkát, brand-et hoztunk létre, ez a NESSENCIA.

 Kétféle terméksor alkotja a kínálatot, amely markánsan szétválik:

 autentikus, vagy abban gyökerező kézzel készült népi kézműves alkotások,

ajándéktárgyak,

 népi ihletésű dizájntermékek és ajándéktárgyak.

 Kísérlet, bízunk a sikerében.



Tartalmi tevékenység – Termékfejlesztés  –

Webáruház

 Eddig elkészült a NESSENCIA logója - amely a dizájnt,
csomagolást stb. meghatározza.

 Elkészült a demó oldal – szép, ízléses.

 Elkészült a marketing terv és rövidesen megtörténik a piacra
segítés.

 29 alkotó jelentkezett be, közel 400 alkotással.

 Szándékunk szerint novemberben indul.

 A webáruházhoz bármikor lehet csatlakozni mind a két
termékcsoportba.



Tartalmi tevékenység – „Mester és Inas” 
program

 Program célja: a nagy szakmai múlttal, tapasztalattal rendelkező Népművészet

Mesterei a fiatal alkotók részére átadják a tudásukat.

 Időtartama: 50 óra.

 Megvalósítás időpontja: 2020. január 1 – 2020. október 30.

 Résztvevők: 13 szakág – bőrműves, bútorfestő, csipkekészítő, fafaragó, fazekas,

hímző, kékfestő, kovács, nemezkészítő, palást- és paszománykészítő, szíjgyártó,

szövő, takács – 19 Népművészet Mestere és 32 fő 20-40 év közötti kézműves.

 2021-ben konferencia, bemutatkozás és tapasztalatátadás.

 Az elkészült alkotásokból kiállítás – Mesterségek Ünnepén.

 A programot folytatni kívánjuk 2021-ben.



Tartalmi tevékenység - Mesterségek 
Ünnepe másként

A belefektetett munkaidő 5-ször akkora volt, mintha a szokásos

módon valósítottuk volna meg.

 Többszöri koncepcióváltás, módosítás, helyszín stb.



Tartalmi tevékenység - Mesterségek 
Ünnepe másként
 A) Színpadi programok

 Budapesten, augusztus 17-20. között került sor az Oroszlános Udvarban 500 néző előtt, 4 napos színpadi

programmal.

 Partnerszervezetek: Duna Művészeti Társaság, Örökség Gyermek és Ifjúsági Egyesület, Folklórfesztiválok

Szövetség.

 B) Kézműves programok

 „Kis” Mesterségek Ünnepe, az ország több pontján a tagszervezetek bevonásával. Szervezők: Iharos,

Zala, Fehérvári, Fügedi, Bihar, Békés, Matyó egyesületek.

 Jól sikerültek a vidéki események, elgondolkodtató, hogy a jövőben a budapesti Mesterségek Ünnepét

megelőzzék az ilyen típusú események.

 C) Kiemelt téma: fejrevaló viseletek

 A pályázatra 44 alkotó jelentkezett.

 A zsűri véleménye alapján csak néhány alkotás nem került be a kiállítási alkotások közé.

 8 alkotó részült pályadíjban. Egy első, egy második, egy harmadik megosztva és 4 különdíj.



Tartalmi tevékenység - „Élő Népművészet” 
Országos Népművészeti Kiállítás

 Meghirdetői: Emberi Erőforrás Minisztérium, Hagyományok Háza és a
NESZ

 Tartalmi szervezője a Hagyományok Háza.

 Pénzügyi lebonyolítója a NESZ.

 A vírus kellőképpen közbeszólt, de a regionális események
megvalósultak, szervezők: Zala, Tolna, Iharos, Matyó, Bihar, Békés
egyesületek, Kallós Alapítvány és a MART.

 Megtörtént az országos válogatás is. Az országos eseményre
előreláthatólag márciusban kerül sor a Hagyományok Házában.



 ONK a számok tükrében:

Tartalmi tevékenység - „Élő Népművészet” 
Országos Népművészeti Kiállítás

Régiós helyszín
Jelentkezők 

száma 

Benyújtott 
pályamunkák 

száma

Régiós kiállításba 
került alkotások 

száma

Országos kiállításra 
továbbjutott 

alkotások száma

Nyugat-Dunántúl (Zalaegerszeg) 86 809 682 346

Dél-Dunántúl (Szekszárd) 93 568 417 235

Észak-Dunántúl (Székesfehérvár) 64 510 415 246

Közép-Magyarország (Zsámbék) 100 717 624 418

Észak-Magyarország (Mezőkövesd) 83 392 341 285

Észak-Alföld (Berettyóújfalu) 109 659 505 314

Dél-Alföld (Békéscsaba) 103 1300 978 800

Erdély (Válaszút) 135 771 420 144

Összesen 773 5726 4382 2788



Tartalmi tevékenység - EFOP pályázat

 A Hagyományok Háza, a Nemzeti Művelődési Intézet és a NESZ közös
pályázata az „Otthonról haza” című projekt 2018-2020 között, a vírus
miatt meghosszabbítva 2021. március 31-re.

 2020-ban 19 program valósult meg, 2021-re 4 program megy át.

 Ez egy nagyon sikeres együttműködés volt a tagszervezetek és a
NESZ között, besegített a titkárság működésébe is. Jó lenne hasonlót
megvalósítani 2021-2027 között.

 A 3 év folyamán 2-szer volt helyszíni ellenőrzés, idén még várható.
Eddig mindent rendben találtak.



Tartalmi tevékenység - Folkakadémia

 Célja: a tagszervezetek menedzsment-utánpótlásának képzése.

 Tavaszra terveztük, a vírus miatt őszre tevődött át. Kontaktórák helyett online
oktatás.

 Jelentkezők száma 31 fő, 22 tagszervezetből.

 Életkor heterogén – nem sikerült a „csak” fiatalok megszólítása. A
tagszervezetek aktivitása nem volt erős.

 A résztvevők a tartalmat jónak ítélik. Az aktivás jelentős, a visszajelzések jók.

 A képzés végén elégedettségi kérdőívet töltenek ki, annak tartalmát
megosztjuk veletek.

 2021-ben érdemes lenne megismételni.



Tartalmi tevékenység - Országos Gyermek 
és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

 Célja: fiatal alkotók bemutatkozása, tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés.

 2019-es pályázat megvalósult.

 Értékelése: létszámában csökkent a 2 évvel korábbihoz képest, tartalmában
szervezettségében jobb volt.

 Partnerek: Debreceni Művelődési Központ, Kézműves Alapítvány, NESZ és a
NESZ 6 tagszervezete – Iharos, Veszprém, Zala, Tolna, Fügedi, Bihar, Békés.

 Anyagi alap: regionális eseményekhez a NESZ saját forrásból 2 100 000 Ft-tal,
és a rendezőszervezetek közel hasonló összeggel járultak hozzá. Az országos
eseményt a debreceniek finanszírozták.

 244 egyéni és 90 közösség összesen 334 pályázó, ez 50-nel kevesebb, mint
2017-ben volt. Az alkotások száma több mint 1000 db volt.



 Megkezdtük a 2021. évi előkésztését.

 Debrecenben intézményi átalakulások vannak, a főszervező a
Kézműves Alapítvány lesz, a városi önkormányzat mellé állt az
eseménynek.

 Megtörtént a regionális eseményeket szervezők jelentkezése,
változás lesz Észak-Magyarországon, ott a Matyó, míg Közép-
Dunántúlon a MART lesz a házigazda.

 A regionális események anyagi alapját a Csoóri Alap egyedi
pályázata biztosítja.

 A felhívás készítése folyamatban van. A vírus befolyásolja a kezdetet.

Tartalmi tevékenység - Országos Gyermek 
és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat



Tartalmi tevékenység - Ami még megvalósult

 Húsvéti online program.

 Interreg Europe Program

 Célja: a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása a kézműves
ágazatban, 9 partner, többek között finn, olasz stb.

 A Mesterségek Ünnepe is bekerült a Jó példák projektrészbe.

 NESZENCIA hírlevél.

 Jelölték a Mesterségek Ünnepe honlapunkat az Év honlapja díjra.

 A Mesterségek Ünnepe elnyerte a rangos Budapest Turizmusáért díjat.

 Részvétel a NEA választáson – sikertelen összefogás.

 Védnökség a Magyar Gyöngy Egyesület kezdeményezése mellett.



 Online szakkör, 4 szakágban – csipke, hímzés, gyöngy
és mézeskalács – 30-30 oktatófilm készült. Fővédnök a
NESZ, készíttetője az NMI.

 Hímzett párnák a Hagyományok Házába, a Hímző
szakmai bizottság közreműködésével.

 Komatál program – fazekas alkotóktól újabb
alkotások vásárlásának koordinálása.

Tartalmi tevékenység - Ami még megvalósult



Tartalmi tevékenység - elmaradt események

 Táncháztalálkozó

 Tanulmányút

 Nemzeti Vágta – kézműves vásár

 A sok-sok személyes együttlét, ami egybetart bennünket.



Köszönet

 Köszönetet mondok a tagszerzet vezetőknek, az egyesületi

tagoknak, hogy ebben a nehéz évben igyekeztek életben

tartani a népi kézművességünket.

 Köszönetet mondok az elnökségnek, hogy az új kihívások

szerteágazó világában tudásuk legjavát adták bele a

döntésekbe, hogy a mi kis szekerünk egyenesben maradjon.

 Külön kiemelten köszönetet mondok a titkárságnak, akik ebben

az embert próbáló időben derekasan helytálltak és védték az

eddig megteremtett közös értékeinket.



Feladatok a következő időszakra

A munkatervben megfogalmaztuk.

Legyen erőnk vírusmentesen 
megvalósítani! 



Pál Miklósné

Köszönöm a figyelmet!


