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1. 
Általános információk 
A Tranzit Hungary Egyesület 2005. szeptember 10-én jött létre 12 magánember alapításával 
és a Fővárosi Bíróság 12 Pk. 60.714/2005/3. számon, 11663. sorszám alatt, kulturális 
tevékenység besorolással 2005. szeptember 20-án nyilvántartásba vette. Az Egyesület 
kérvényezése alapján a Fővárosi Bíróság a 12 Pk. 60.714/2005/6. számon 2005. október 17- 
től közhasznú szervezetté nyilvánította, 2005. november 28-én kelt végzés alapján. 
 
Az egyesület célja hazai és nemzetközi művészeti projektek szervezése és támogatása, 
amelynek keretében az Egyesület különösen: 
-szervez és támogat nemzetközi és hazai kulturális rendezvényeket, előadásokat, 
szimpóziumokat, és művészeti workshopokat; 
-elősegíti a kulturális rendezvényekről szóló tájékoztatást; 
-biztosítja és támogatja kulturális publikációk, katalógusok és az audiovizuális média 
terjesztését; 
-együttműködik hozzá hasonló külföldi szervezetekkel; 
-segítséget nyújt a fentiek pénzügyi támogatásának előteremtéséhez. 
 
2011 
Az Elnökség szükség szerint, de alapvetően negyedévente ül össze. 2011-ben 3 elnökségi 
ülésre került sor. 
Az Egyesület alapvetően közhasznú kulturális tevékenységet folytat. Az Egyesület a 
közhasznú beszámolót a törvényben meghatározott módon teszi közzé. 
 
2. 
Számviteli beszámoló 
Az Egyesület számviteli beszámolója az Egyesület honlapján elérhető.  
 
 
 



3. 
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
Az Egyesület a 2011-es évben az Erste Stiftungtól 49.329.360 Ft támogatást kapott, amelyből 
12.973.920 Ft továbbutalt a Museumsquartier rezidencia program finaszírozására, a többit a 
számviteli beszámolóban foglaltak szerint fordított szakmai programjainak és működésének 
folytatására. Ebből 35.600.000 Ft anyagi jellegű ráfordítás, 15.800.000 Ft személyi jellegű 
ráfordítás. 
 
4. 
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 
kapott támogatás: 
 
Az Egyesület a 2011-es év folyamán a Nemzeti Civil Alapprogramtól 300.000 forint 
működési támogatásban, a Nemzeti Kulturális Alaptól 1.800.000 Ft-ot különböző projektekre 
(St.Auby Tamás prágai kiállítása, Bánki Tó Fesztivál, tranzit.blog.hu működtetése) 
Az Art always has its consequences Európai Unió kulturális keretprogramja - 2007-2013 
keretében 2011-ben utolsó projektrészletként 8.936 EUR érkezett. 
 
5. 
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke 
Az elnökségi tagok részére elnökségi ülésenként és személyenként 30.000,- Ft juttatást 
biztosított az Egyesület, amely összesen 2011-ben 270.000 Ft volt 
 
6. 
A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló 
 
Projektek 
 
Kutatás 
A "Recuperating the Invisible Past” (“A múlt helyreállítása”) című projekt a rigai Kortárs Művészeti 
Központ (LCCA), a tallinni Művészettörténeti Intézet, a vilniusi Nemzeti Galéria, a budapesti tranzit. 
hu és a gdanski Wyspa Művészeti Intézet együttműködésében jön létre az Európai Unió kulturális 
keretprogramja - 2007-2013 támogatásával.  
A projekt keretében egy kiállítás és két kiadvány valósul meg 2011-2012 folyamán a projektpartnerek 
részvételével 
- Párhuzamos kronológiák - A kiállítások láthatatlan története  - kiállítás, Riga, 2011. május 
-East of Europe: angol nyelvű online kelet európai kiállításarchívum (projektfelelős: László Zsuzsa)  
-Archeology of Utopias: angol nyelvű művésszöveg-kiadvány (projektfelelős: Hegyi Dóra, Hornyik 
Sándor) 
 
Kiállítás 
2011. május 17- Art Space, Riga (Kungu iela 3) 
A múlt helyreállítása” című projekt keretében a rigai Art Space-ben kiállítást mutattunk be 
Párhuzamos kronológiák - A kiállítások láthatatlan története címmel a tranzit.hu és a Lett 
Kortárs Művészeti Központ szervezésében. 2011 májusában Rigában a tranzit.hu két 
párhuzamos projektet mutatott be. Az “Eltérő” forradalmi hagyományok című rész kurátora 
Hornyik Sándor és a Hogyan válik nyilvánossá a művészet? című összeállításé Hegyi Dóra és 
László Zsuzsa. A magyarországi válogatást a projektpartnerek, a rigai Kortárs Művészeti 
Központ (LCCA) ( kurátor: Ieva Astahovska), a tallinni Művészettörténeti Intézet (kurátor: 
Mari Laanemets, Anders Kurg) és a vilniusi Nemzeti Galéria (kurátor: Dovile Tumpytė) 



egészítették ki lett, észt és litván kiállítás-dokumentációkkal. Hornyik Sándor ”Eltérő” 
forradalmi hagyományok című projektjében a „forradalmi hagyományok” retorikai toposza 
mentén vizsgálja a hivatalos, szocialista-realista művészeti doktrína és az avval szemben álló 
avantgárd művészeti tradíciók kapcsolatát. Hegyi Dóra és László Zsuzsa Hogyan válik 
nyilvánossá a művészet? című válogatása olyan 1960-as, ’70-es évekből származó kiállítások 
és események kronológiáját vázolja fel, amelyek újradefiniálták a művészet és a közönség 
kapcsolatát.  
Mindkét kiállítás dokumentációs formában jelent meg. Az “Eltérő” forradalmi 
hagyományokat falra helyezett posztereken, amelyeken kortárs művészeti projektek, 
dokumentumok, és történeti művek reprodukciói párhuzamosan jelentek meg. A posztereken 
megjelenő kiállítást multiplikák és filmek egészítik ki. A Hogyan válik nyilvánossá a 
művészet? című projekt esetében pedig asztalokon prezentáltuk a kiválasztott 16 művészeti 
esemény dokumentumai, szövegek, fakszimilék, fotók és filmek segítségével. A kiállítás 
alkalmából egy újság formában szerkesztett katalógus jelent meg. 
 
tranzitworkshops, Studena 12, Bratislava/ Pozsony 
2011. október 1-30. 
Igor és Ivan Buharov 
A fájdalom díszként való használata 
A művészek filmjeinek és műveinek gyűjteményes bemutatója 
A kiállítás a tranzit. hu-val való együttműködésben valósult meg. 
 
2011. november 2- 2012. január 15. 
tranzitdisplay, Prága 
TNPU (csődtömeggondnok:  St. Turba Tamás): 
Létminimum St.andard Projekt 1984 W avagy Ez lett az egysejtűből  
A kiállítás a TNPU Létminimum St.andard Projekt 1984 W című, 1974 óta fejlesztés alatt álló 
mono-, mixed-, multi- és intermediális projektjét, objektjeit és Kentaur című filmjét mutatta 
be. 
A kiállítás a tranzit. hu-val való együttműködésben valósult meg. 
 
Oktatási projekt 
Művészetelméleti és Gyakorlati Szabadiskola 
 
2011. május 3-5. 
 Workshop Ruti Sela képzőművésszel (Tel Aviv, Izrael) 
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Intézet „A művészetnek megvannak a 
következményei” kurzusának keretében, a tranzit. hu szervezésében  
"A workshopon a passzív/aktív, illetve a jelentés/kontextus, és eszköz/cél fogalompárokkal 
fogunk dolgozni. Közösen újragondoljuk és a gyakorlatban is megvizsgáljuk a kiválasztott 
fogalmak paradox természetét. Mivel a munkáim az ún. hipernacionalista követelések, az 
etikai magatartás valamint a művészet és társadalom kapcsolatával foglalkoznak, a 
találkozókon ezeknek a kérdéseknek gyakorlatban való megnyilvánulásait is tanulmányozni 
fogjuk." 
 
2011. június 16-18. 
A kiállítás és az iskola kritikája a kurátorságban és az oktatási fordulat 
Paul O'Neill, független kurátor és író (Bristol) és Mick Wilson, képzőművész, író, és oktató 
(Dublin) 
 



A szeminárium a közelmúlt kurátori vitáiban és gyakorlatában megjelenő, az iskola és a 
kiállítás változó koncepciójával foglalkozó legfontosabb értelmezésekről szólt. Néhány 
kulcstéma felvetése kapcsán a részvétel, a rítus, az állampolgárság, a közösségiség, a 
relacionalitás és a diszkurzív fogalmak kerülnek bevezetésre és megvitatásra.  
 
Előkészítő olvasókörök: 
2011. május 23, június 1, június 6. 
 
2011. október 14-15. 
A posztkoloniális 21. század: Közép-Európa és, ami azon túl van 
David Chioni Moore irodalomelmélet író (Saint Paul, Minnesota, USA) és Vít Havránek 
kurátor/teoretikus, a tranzit.cz vezetője (Prága, Csehország)  
 
A Közép-Európában, az elmúlt 25 évben végbemenő nagymértékű átalakulásokat általában a 
posztkommunista vagy posztszovjet fogalmakkal írják le. Ez a kétnapos szeminárium azt a kérdést 
teszi fel, hogy vajon ezek az átalakulások, Közép-Európa jelene és jövője a posztkolonializmus 
fogalmával is leírhatóak-e.  
 
Előkészítő olvasókör: 2011. október 6.  
(A Recuperating the Invisible Past projekt keretében) 
 
 
2011. november 23-26. 
Kísérlet az alternatív geográfia alkalmazására a narratívák és terek vizsgálatában  
Workshop Sherif El Azma-val (Kairó, Egyiptom) 
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Intézet „A művészetnek megvannak a 
következményei” kurzusának keretében, a tranzit. hu szervezésében  
„A workshop laboratóriumi környezetet biztosít a fogalomalkotás és az eszmecsere számára, 
miközben szilárd alapot képez a résztvevők által közösen elkészítendő időalapú, kollektív munka 
megalkotásához.  A budapesti helyszín kiválasztása csoportos megbeszélés során történik, így a 
meghatározott hely földrajzára összpontosuló figyelem egyszerre válhat egy narratív konstrukció 
részévé, illetve szolgálhat alapul annak megfontolására, hogy milyen reprezentációs stratégiákat 
érdemes alkalmaznunk, ha fenomenológiai szempontok szerint vizsgálunk egy teret.” 
 
Díjak 
Katalizátor-díj 
A tranzit.hu 2011-ben másodszorra adta át az Egyesület által alapított képzőművészeti díjat. A 
Katalizátor-díj olyan személyeket,projekteket, kezdeményezéseket kíván értékelni, amelyek 
közvetve vagy közvetlenül hatással vannak a kortárs képzőművészeti élet működésére – 
progresszív tartalmi vagy formai megoldásokkal járulnak hozzá a művészet bemutatásához, 
megvitatásához és közvetítéséhez. 
Az eseményhez egy összehajható plakáttá kihajtható angol-magyar nyelvű kiadvány készült. 
 
2011 díjazottjai:  
A Motor kategória díjazottja a Krétakör, az Újdonság kategóriában a Nemzeti Művészetért 
Alapítvány NMA Napidíj c. projektjét értékelte a szakmai zsűri. Komoróczky Tamás Golden 
Gólem-díja és a Strassz női képzőművész-zenekar exkluzív ajándékszáma mellett a díjazottak 
500-500 ezer forintos pénzjutalomban részesültek. 
A Katalizátor –díj zsűrije ebben az évben olyan projekteket kívánt díjazni, amelyek amellett, 
hogy releváns kérdéseket vetnek fel, határozottan állást is foglalnak a kortárs művészet 
aktuális társadalmi kontextusával kapcsolatban. 
 



Egyéb projektek, programok: 
 
Labor 
2011 folyamán a tranzit.hu folytatta a Labor működtetését a Fiatal Képzőművészek Stúdiója 
Egyesület, Magyar Képzőművészeti Egyetem C3 Kommunikációs és Kulturális Központ 
Ezen a kereten belül a programbizottság tagjaként a programokról való döntés, Könytér 
projekt, Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola és egyéb előadások, programok 
helyszíne.  
 
Könyvtér:  
Hiánytpótló kiadványok gyűjtőhelye, mely tematikák hiányoznak, vagy alulreprezentáltak a 
felsőoktatásban, szakkönyvtárakban. Budapesten megtartott nemzetközi szemináriumok 
readerei, művészkönyvek fanzine-ok képezik a gyűjtemény részét. Tematikailag és formailag 
a városszociológiától a kurátori tudományokon át, katalógusoktól a vizuális kultúrával 
foglalkozó elméleti folyóiratokig bezárólag gyűjt a Könyvtér. A tranzit.hu egy önkéntest 
készített fel, aki a mai napig a Könyvtér munkatársa. 
 
Vendégtér: nemzetközi rezidencia program a Laborban  
A Vendégtér rezidencia program keretében pályázat alapján a Labor kuratóriumának döntése 
alapján Budapesten tartózkodó kurátor és képzőművész folyamatban lévő munkáikat mutatták 
be 2011 július-augusztusában. Rezidensek voltak: 
Marianna Liosi, kurátor, Olaszország és Shota Demetrashvili, építész (Grúzia) 
 
Új nyitott iroda: Király u 102. 
2011 októberében a tranzit.hu új irodába költözött- A Király utcai helyszín egy első emeleti 
lakásban található, amely irodának, események megrendezésére és kiállítások bemutatására 
használ az egyesület. 
 
2011. március 1 
Manifesta 8 –  tranzit.org beszámoló előadás 
Ludwig Múzeum 
 
2011. március 16.  
tranzitblog offline, Labor 
Az esemény apropója a blog működésének újragondolása, az eredeti koncepció erőteljesebb 
tudatosítása. A tranzitblog több mint blog, célja a tranzit.hu missziójának konkrét gyakorlati 
megvalósítása: a képzőművészeti gondolkodás segítségével igyekszik közvetíteni különféle 
közösségek és tudások között. Az esemény kapcsán új és régebbi szerzőinkkel lehetett 
találkozni. 
 
2011. augusztus 4-6. 
Bánki Tó Fesztivál, Bánk 
A tranzit.hu Khoór Lillát és Oravecz Tímeát kérte fel a fesztivál kiállítás programjában való 
részvételre. Khoór Lilla feminista nézőpontból építkező, ún. kutató-művész, azaz elindul egy 
tematika mentén és tudományos módszerek átalakításával hoz létre képzőművészeti 
munkákat. Oravecz Tímea tematikus érdeklődését nem a tudománytól kölcsönvett 
módszerekkel találja meg, hanem saját egzisztenciájára alapozza. 
A kiállításhoz egy összehajtható plakáttá kihajtható angol-magyar nyelvű kiadvány készült. 
 



2011. szeptember 26. 18 óra  
Vízraktér, Fő utca 84., Budapest 1027 
Könyvbemutató: Art Always Has Its Consequences Artists' Texts from Croatia, 
Hungary, Poland, Serbia, 1947-2009 
Miért írnak művészek szövegeket? Mikor és miért alakult ki ez a műfaj és milyen jelentősége 
lett Kelet-Európában az utóbbi hatvan évben? 
Könyvbemutató beszélgetés El-Hassan Róza képzőművésszel, a szöveggyűjtemény egyik 
szerzőjével és Hornyik Sándor művészettörténésszel.  Moderátor: László Zsuzsa esztéta, a 
kötet egyik szerkesztője. 
 
Kiadványok/ Periodikák: 
tranzit.blog.hu 
 2008 óta működő hetente többször frissülő vizuális kultúra online fórum 
2011-ben az alábbi szerzők blogoltak: Anblokk (Gagyi Ágnes, társadalomkutató; Kovai 
Cecília, szociológus; Hegdűs Barbara, szociológus; Mán-Várhegyi Réka társadalomkutató); 
Andrási Gábor, művészettörténész; Artpool (videó); Beviz Dennis (videók); Böcskei Balázs, 
politilógus; Bodó Balázs, közgazdász; Csillag Gábor, antropológus; Frazon Zsófia, 
etnográfus; Hornyik Sándor művészettörténész; Junghaus Timea, művészettörténész, kurátor; 
Kékesi Zoltán, irodalomtörténész; Keserü Katalin, művészettörténész; Maxigas, cyberpunk; 
Müllner András, esztéta; Muskovics Gyula, esztéta; Nagy Edina, esztéta; Nagy Gergő, 
esztéta; Pacsika Márton, kurátor; Polyák Levente, urbanista; Sándor Bea, gender kutató, 
jogvédő; Süvecz Emese, kurátor; Szabó Péter (videók); Szemerey Samu, építész; Zólyom 
Franciska, kurátor; Varga Tünde, esztéta;  
2011-ben a tranzitblogon felvetett tematikák: kulturális politika (pl. Trafó konferencia 
kapcsán); urbanizmus (gyereképítészet, iskolaépítészet); gender problematika (magyar és 
külföldi,  magas és populáris kultúra elemzések); muzeológia kortárs megközelítései; kiállítás 
kritikák; magyar és külföldi műelemzések; szabad szellemi tulajdon problematika; roma 
kortárs képzőművészet; populáris kultúra, soap opera elemzések; beszámolók a magyar 
kortárs képzőművészeti intézmény egy-egy aktuális eseményéről; a tranzit. hu Katalizátor-díj 
projektjének videókampánya keretében videók az alternatív díjakról 
 
Parallel Chronologies Párhuzamos kronológiák - A kiállítások láthatatlan története  
Kiadó: tranzit.hu 
szerk.: Hegyi Dóra, Hornyik Sándor, László Zsuzsa 
A rigai Art Space-ben kiállított dokumentumok mellett a kurátorok tanulmányi olvashatók. 
Az újság mint forma felidézi az események és művek közvetlen válaszát létrejöttük korának 
valóságára, emellett célja az is, hogy helyreállítsa ezen progresszív gyakorlatok hiányzó 
nyilvánosságát. 
 
Art Always has its consequences. 
Artists Texts from Croatia, Hungary, Poland, Serbia 1947-2009 
Kiadó: Sternberg Press, Berlin, tranzit.hu 
szerk.: Hegyi Dóra, László Zsuzsa,  Süvecz Emese, Szanyi Ágnes 
angol nyelvű kiadvány, 264 oldal 
 
Az Ebéd (In memoriam Batu Khan), 1966 
szerk. László Zsuzsa, St.Turba Tamás 
Kiadó: tranzit.hu 
56 oldal, ff. magyar-angol nyelvű kiadvány 
 



 
Nemzetközi és magyar szakmai kapcsolatok 
Az Egyesület a 2011-es év folyamán három, a fentiekben már említett nemzetközi projektben 
vett részt: a Recuperating the Invisible Past (partnerek: rigai Kortárs Művészeti Központ 
(LCCA), a tallinni Művészettörténeti Intézet, a vilniusi Nemzeti Galéria, a budapesti tranzit. hu és a 
gdanski Wyspa Művészeti Intézet az Európai Unió kulturális keretprogramja - 2007-2013 által 
támogatott kutatási, kiállítási és publikációs projekt; a prágai tranzitdisplay-ben megvalósított 
kiállítás, pozsonyi tranzit workshopsban megvalósított kiállítás; Művészetelméleti és 
gyakorlati szabadiskola vendégei (David Chioni Moore,  Sherif El Azma, Vít Havránek, Paul 
O’Neill, Ruti Sela, Mick Wilson) 
A tranzit.hu intenzíven részt vett a Labor nevű budapesti kiállítóhely működtetésében, heti 
kétszer biztosította a látogatást, valamint szakmai programokat szervezett a partnerekkel 
(Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, Magyar Képzőművészeti Egyetem C3 
Kommunikációs és Kulturális Központ) együttműködésben. 
 
2012. május 29. 


