
A MeH–MTA megállapodás keretében végzett 
Jelentés a magyar kultúráról – átfogó körkép kutatás 

 
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) között 2008. 
június 20-án Együttmőködési Megállapodás született stratégiai kutatások folytatására. A 
Megállapodást végrehajtó Miniszterelnöki Hivatal (MeH), illetve a Magyar Tudományos 
Akadémia Titkársága több, stratégiai fontosságú téma kimunkálását vállalta. A 2008. évi 
Megállapodás megkülönböztetett figyelmet szentel szőkebb és tágabb környezetünk politikai, 
gazdasági és kulturális metszetben történı vizsgálatának. Kiemelt figyelmet kap a társadalmi 
egyenlıtlenségek felszámolása, különös tekintettel a gyermekszegénység ügyére és a 
probléma tudatosítására a társadalomban. Kiemelt feladat a 2011-es magyar EU-elnökséggel 
kapcsolatos kérdések vizsgálata, valamint a stratégiai kutatásoknál a tudományos 
eredményeken alapuló stratégiai tervezés és gondolkodás meghonosítása, elterjesztése a 
kormányzati munkában. Egyidejőleg, a program keretében végzett közös tevékenység azt is 
célozza, hogy - a kutatási eredmények gyorsabb, hatékonyabb alkalmazása érdekében – a 
tudományos szféra képviselıi jobban megismerhessék a szakpolitika-készítés sajátosságait, a 
kormányzati szféra pragmatikus elvárásait. A Megállapodás rögzíti az egyes tudomány-, 
illetve interdiszciplináris területeken elvégzendı stratégiai kutatások célterületeit, és 
rendelkezik az éves támogatási keret kutatási projektjei közötti forrásmegosztásról. 
 
A projekt célja egy átfogó kulturális állapotfelméréshez megalapozó munkálatok elvégzése, 
egyben a program egészére vonatkozó „modell” kimunkálása amely során az adatok nem csak 
rögzítésre kerülnek, de kutathatóvá, elemezhetıvé is válnak. Mindezek révén cél egy 
komplex, meglapozott ország-jelentés elkészítése. A projekt végsı célja Magyarország 
kulturális állapotának „nagyfelbontású” feltérképezése, a hazai kulturális teljesítményrıl és a 
kulturális fogyasztásról összefoglaló kép készítése. A hagyományos kultúrafogyasztás 
mérésén túl az ún. mindennapi kultúra vizsgálata is cél. Megvizsgálásra kerül, többek között, 
hogy a kultúra részeként definiált értékek közül melyeket preferálják az emberek 
hétköznapjaik során. A Nemzeti Kulturális Alap - az elızetes tervek alapján - 2010 elejére 
több fázisban lefolytatott kutatás eredményeképpen összefoglaló jelentést tervez a magyar 
kultúra jelenlegi helyzetérıl, állapotáról. Ennek az átfogó kutatásnak részeként, részbeni 
megalapozásaként, elıkészítéseként kerül sor az állapotfelmérésre. Elızetes szakmai 
egyeztetések folynak a tárgykörben az adott projekt és a komplex program vonatkozásában is. 
A munka különbözı fázisaiban a részeredmények konferenciákon, szimpóziumokon, szakmai 
fórumokon és a médiumokban folyamatosan ismertetetésre kerülnek. A kutatás célja, hogy – a 
jelenlegi állapotok felmérésén túl – konkrét ajánlásokat, javaslatokat tegyen a kulturális, 
gazdasági és politikai szférában ma jelentkezı problémák orvosolására.  
Közvetlenül hasznosítható anyagok is készülnek a finanszírozás, ill. a már körvonalazódó új 
típusú intézményi hálózat körüli anomáliák megszüntetéséhez. Az elemzések 
felhasználhatóak lesznek a kulturális szakterületek állapotának megismeréséhez, a döntéseket 
elıkészítı munkához, a szakmai stratégia kialakításához. A projekt naprakész adatokat 
szolgáltat az érintettek, ill. érdeklıdık részére. A kutatási jelentés széles körben hasznosulhat 
a kormányzat, a NKA szakmai kollégiumai, a minisztériumok, a felsıoktatási intézmények, a 
kulturális és mővészeti intézmények körében.     
 
Támogatási összeg:  10 millió forint 
Projektvezetı:  Antalóczy Tímea 

Témavezetık:  Füstös László, Hankiss Elemér, Kapitány Ágnes 
Bázisintézmény:  MTA Politikai Tudományok Intézete 
Kormányzati koordinátor: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Nemzeti Kulturális Alap, 

Önkormányzati Minisztérium 
 



 

Irányító Testület 
 
 
Projektvezetı: Antalóczy Tímea, MTA PTI, tudományos fımunkatárs 
 
Témavezetık: Hankiss Elemér, MTA PTI, tudományos tanácsadó 
 
  Füstös László, MTA SZKI, tudományos fımunkatárs 
   

Kapitány Ágnes, MTA SZKI, tudományos fımunkatárs 
 
Miniszterelnöki Hivatal delegáltja: 
 
  Szemenyei István, kormányfıtanácsadó 
  Horváth László, kormányfıtanácsadó 
 
Oktatási és Kulturális Minisztérium képviseletében: 
 
  Harsányi László, NKA elnöke 
 
MTA Titkársága delegáltjai: 
  
  Banczerowski Januszné 
  az MTA Titkárság Kutatóintézeti Fıosztály vezetıje 
   
  Horváth Csaba 
  vezetı tanácsos, MTA 
 
 
 


