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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.  

Az Elnökség szükség szerint, de alapvetően negyedévente ül össze. 2020-ban 1 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 2020-as évi összes bevétel 95.476e Ft, a számviteli beszámolóban foglaltak szerint 
szakmai programjainak és működésének folytatására összes ráfordítás 31.007e Ft. Ebből személyi 
jellegű: 13.489e Ft, anyagi jellegű: 16.978e Ft 

 

 



4. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló 

A Covid 19-pandémia miatt az évre tervezett kiállítások nem tudtak megvalósulni, egyes programok 
online formában történtek meg. Az Egyesület online magazinjaiban (tranzitblog.hu, mezosfera.org) 
tematikus számok jelentek meg. A könyv és magazin bemutatók a pandémia miatt külföldi helyszínek 
helyett online (Zoom és Facebook Live közvetítés) jöttek létre. Folytatódtak a print publikációk 
szerkesztési munkálatai, 2020-ban megjelent a Creativity Exercises. Emancipatory Pedagogies in Art and 
Beyond című angol nyelvű kiadvány. Az év során tovább fejlesztettük a 2019-ben elindított közösségi 
projektünket, a Lehetőségek terét, amely a fizikai térben nem tudott elindulni, ebben az esetben is online 
formátumokkal kísérleteztünk. 

 
PROJEKTEK 
 
Lehetőségek tere 
Közösségi alapú oktatási program és közösségi tér 
A tranzit.hu 2019-ben művészek és kulturális szakemberek bevonásával egy saját közösségi alapú 
oktatási program, a Lehetőségek tere megvalósításába fogott. A program olyan 14-26 éves fiatalok 
számára jött létre, akiket az oktatási rendszerben megélt sikertelenségekből és a motiválatlanságból 
eredő hátrányok az élet számos területén korlátoznak. 
 
2020 őszétől a Lehetőségek tere egy fizikailag is létező közösségi tér létrehozásába kezdett 
Józsefvárosban, a Práter utca 63. alatt, ahol a közeljövőben művészeti és demokratikus pedagógiai 
módszereken alapuló foglalkozásokon vehetnek részt a fiatalok. A tervezett események a tanulás, 
élmény és művészet határterületein valósulnak meg, és abban támogatják a fiatalokat, hogy élményalapú 
művészeti eszközök és módszertanok segítségével felismerhessék erőforrásaikat, érdeklődési 
területeiket. Részvételükkel nyitott, befogadó, szabad közeg épül: korábban fel nem ismert lehetőségek 
tere. 
 
2020-ban kialakult a projekt arculata, elindult a weboldal (www.lehetesegektere.hu) és elkezdődött a 
kommunikáció a szociális média felületein. A pandémia miatt egy offline programot valósítottunk meg a 
fiatalok részvételével, október 22-én egy holokauszt megemlékezés keretében krókusz hagymákat 
ültettünk kerületi iskolákból érkező fiatalokkal (“Virággal az elfogadásért” akció). Egy Józsefváros 
Önkormányzatánál nyert kulturális pályázat keretében változatos toborzási programot terveztünk, amely 
szintén 2021-re halasztódott illetve egy online fiataloknak szóló kihívás tervezésébe kezdtünk. 
 
2020 novemberétől felújítási munkálatok kezdődtek a Józsefváros Önkormányzatától bérelt helyiségben, 
amely 2021 tavaszára készül el. 
 
Közreműködők 2020-ban: Árva Judit, Gosztola Kitti, Hegy Dóra, Kánya Kinga, Máriás Leonárd,  Pócsik 
Andrea, Sarlós Ágnes, Táborosi Norbert (alapító tagok),  Pálinkás Bence György 

ESEMÉNYEK, KIÁLLÍTÁSOK 

Rendszerváltások eseménysorozat 2019-20 

A tranzit. hu 2019-ben Rendszerváltások címmel eseménysorozatot indított, amely előadások, 
kiállítások, kutatási bemutatók, tematikus folyóiratszámok formájában azt vizsgálja, hogy a politikai 
fordulópontok milyen valós és szimbolikus változásokat hoznak egy adott korszakban. Miként élnek 
tovább nézetek és történetek a felszín alatt, hogy aztán egy másik rendszerben újrainterpretálva 
meghatározó narratívaként kerüljenek elő. A projekt számára kidolgozott vagy adaptált 
esettanulmányok az elmúlt száz év politikai, társadalmi és kulturális eseményeinek korszakonként 
változó, gyakran politikailag kisajátított és egymásnak ellentmondó értékeléseit mutatják be. 

http://www.lehetesegektere.hu/


Pátosz menedzsment Online. Beszélgetés-sorozat (7-8) a magyar művészet toposzainak múltjáról és 
jelenéről 
Koncepció és házigazda: Hornyik Sándor, művészettörténész 

A pátosz menedzsment egy nem létező fogalom, amely a pátoszformula és a dühkezelési terápia (anger 
management) fúziójából született. A 2019-ben indult pátosz menedzsment sorozat azzal foglalkozott, 
hogy az elmúlt száz évben a magyar vizuális kultúra hogyan élte meg a rendszerváltásokat, hogyan 
viszonyult az azok által felkavart ideákhoz és érzésekhez, és hogyan értelmezte át saját toposzait és 
pátoszformuláit. A beszélgetések egyrészt arra keresték a választ, hogy a közelmúltban a magyar 
képzőművészet mely toposzai, milyen szimbólumai és allegóriái váltak aktuálissá, másrészt arra is, hogy 
mi történt ezekkel a toposzokkal a független magyar államiság évszázada folyamán 

Zoom és Facebook Live közvetítés 
#7 2020. május 26. 
Szűcs Attila: Katedrális (2019);  
#8 2020. június 18.  
Eperjesi Ágnes: Érezze megtiszteltetésnek (2018-19) 

A beszélgetések online elérhetőek és a tranzitblogon Hornyik Sándor cikkei formájában is megjelentek. 

Bicskei Éva: akadémia (körbejárás)  
Bicskei Éva művészettörténész kiállításának előkészületei a 2020-as év során zajlottak, tavaszról, őszre 
halasztottuk a megnyitót, de végül a kiállítás a Covid-19 pandémia 2.hulláma miatt nem tudott megnyílni 
és 2021-re tolódott. 

ÖSZTÖNDÍJAK 

Az ERSTE Stiftung támogatásával megvalósuló ösztöndíj programok 2020-ban és 2021-ban. Az 
Egyesület meghidreti a pályázatot és részt vesz a zsűrizésben. 

1 Museumsquartier, Bécs (1 rezidens két hónapra), Kútvölgyi-Szabó  Áron, 2021. október-november 

2 Sommerakademie Salzburg (2 ösztöndíjas 2020. augusztus, Varju Tóth Balázs, Tóth Lili Rebeka) 

REZIDENCIA PROGRAM MŰVÉSZEKNEK HAVANNA-BUDAPEST 

3 A tranzit.hu 2020-21-ben a havannai ArtistXArtista művészeti programmal rezidencia csereprogramot 
hozott létre, amely 3 magyar és 3 kubai művész havannai illetve budapesti tartózkodását teszi lehetővé. 
A magyarországi művészek a 2020. január-február, 2020. szeptember-október és 2021. január-
február hónapjaiban 6 hetes időszakokra pályázhattak. A nyertes magyarországi pályázók a program 
alatt az Artista X Artista rezidens műterem-lakásában tartózkodhatnak, Havanna Miramar negyedében, 
egy, az 1950-es években épült modernista házban. A havannai rezidenciaprogram az Artista X Artista 
kiállítóhelyén bemutatkozási és kiállítási lehetőséget is biztosít. A kubai művészeknek a tranzit.hu lakást 
bérel Budapesten, összekapcsolja a magyarországi kortárs művészeti szcéna szereplőivel és szakmai 
bemutatkozási lehetőséget teremt. A rezidenciaprogram mindkét helyszínre fedezi az utazási költségeket 
és a tartózkodás idejére ösztöndíjat ad a művészeknek. 

A Covid-19 pandémia miatt 2020-ban csak Radics Márk tudott elutazni Havannába, ahol hat hetet töltött 
2020 január-februárban. A többi magyar és kubai művész nem tudott utazni. 

 

 



PUBLIKÁCÓK - ONLINE 

MEZOSFERA 

A Mezosfera a tranzit.hu angol nyelvű nemzetközi művészeti és kulturális magazinja. 2020-ban 2 
tematikus szám jelent meg. A lapszámokhoz kapcsolódóan a Covid 19 pandémia miatt online események 
kerültek megrendezésre. Két lapszám a Foundation for Art Initiatives támogatásával a “Building 
International Alliance Through Mezosfera, 2019–2020” program keretében valósult meg. 

Mezosfera felhívás tanulmányok írására a Written Or Be Written Off tematikus lapszámhoz 

Felhívás angol nyelvű tanulmányok írására a Mezosfera online magazin új tematikus számába. A Write 
Or Be Written Off című szám témája olyan művészeti és kulturális folyóiratok és kiadványsorozatok, 
amelyek a fősodorral szembeni közösségépítésre, az érdekérvényesítésre, a társadalmi változás 
elérésére koncentrálnak. 

A kiírást hírlevélben és a Facebookon hirdettük meg 2020. május 6-június 5 között, amelyre közel 40 
pályázat érkezett négy kontinensről. A szerkesztők a meghívott cikkek mellett 5 szerzőt hívtak meg 
tanulmányírásra. A lapszámba külföldi szakembereket hívtunk meg a szerzőkkel együttműködő nyílt 
szakmai lektorálásra (peer review): Bassam El Baroni, Karen Benezra, Vlad Morariu, Gregory Sholette, 
Yvette Mutumba, Mi You. A covid 19 pandémia következtében három szerző lemondta a cikk megírását, 
így a publikálás a 2021-es évre csúszott. A 2020-ban megszületett tanulmányok: Oko Owoicho: Writing 
as Activism in Selected African Writing (szakmailag lektorálta Yvette Mutumba); Merve Elveren and 
Erman Ata Uncu: “Love is Anarchist”. The Short-lived Experiment in Turkey’s press, Sokak (1989–1990) 
(szakmailag lektorálta Bassam El Baroni) 

Mezosfera tematikus szám, #8 Which Past the Present Stands on? Shifting Paradigms of Art 
History Writing 

A 2019 decemberében szervezett budapesti nyílt szerkesztőségi ülés nyomán jött létre ez a lapszám, 
amely a regionális művészettörténet-írás változó paradigmáit vizsgálja, globálisan. Az írások 
tanulmányozzák, hogy miért és milyen következményekkel íródik újra a művészet története különböző 
fogalmak mentén és különböző nézőpontokból (szocialista, nemzeti, dekoloniális, globális, gender, queer 
stb.)? Hogyan képes az ideológia a művészet és a történelemírás kánonját alakítani? Hogyan tűnnek el, 
illetve élnek tovább ezek a kánonok, és hogyan lehet ezeket megkerülni? A szám a művészet 
történetének változó paradigmájának jelenségét nemcsak időben, hanemtérben is vizsgálja: a nyugati 
modernista kánonon kívül eső „régiók” különböző (geo)politikai elképzeléseivel együtt: Kelet-Európa, 
Balkán, Közel-Kelet, arab világ, Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Fekete-Afrika, Latin-Amerika stb. Hogyan 
kapcsolódnak össze a művészettörténet és a művészettörténet-írás fogalmai a regionalizmussal és a 
regionalizmus ideológiájával? Mi alkot egy régiót a művészettörténet-írásban? A regionalizmus és a helyi 
sajátosságok hangsúlyozása ma is releváns megközelítés? Hogyan lehet a gyakorlatban egzotizálás 
nélkül beszélni "más" régiókról? 

Szerzők: András Edit, Ivana Bago Jelena Vesić szerkesztő közreműködésével, Mayookh Barua, Ada 
Hajdu, Shuruq Harb, Vera Mey 
Szerkesztők: Hegyi Dóra, Szakács Eszter 

A számot online esemény keretében mutattuk be 2020. augusztus 28-án Zoom és Facebook Live 
közvetítéssel. 

Résztvevők: András Edit, Mayookh Barua, Shuruq Harb, Hegyi Dóra, Vera Mey, Szakács Eszter, Jelena 
Vesić 

https://nl6.sitepackage.de/link/5408_tranzit.org/01a59cbd4567b


Mezosfera tematikus szám, #9 Climate Imaginary Reader 

Válogatás az év első felében a tranzitblog.hu-n megjelent magyar nyelven megjelent anyagokból 
Szerkesztők: xtro realm (Süveges Rita, Zilahi Anna) 
Szerzők: Gál Réka Patricia, Hecker Héla, Losoncz Márk, Süveges Rita, John Szabó, Zilahi Anna  

A lapszám 2020. október 5-én jelent meg és a Covid-19 pandémia miatt nem volt bemutató, a 
beharangozó facebook és instagram kampány formájában valósult meg. 

TRANZITBLOG.HU 

A tranzitblog.hu 2020-ban külsős szerkesztők és szerzők által jegyzett tematikus blokkokat jelentetett 
meg. 

– Rendszerváltások tanulmány. Ginelli Zoltán kutató az 1989-es rendszerváltás 30 éve évfordulója 
kapcsán tudománytörténeti összefoglalásra -és aktuális kutatási beszámolók bemutatására 
vállalkozott. 
http://tranzitblog.hu/category/rendszervaltasok/ 
 

– Meg nem valósult művek 3.0 Felhívás cikkek közzétételére a pandémia idején23 cikk és 
bejegyzés jelent meg 2020. március 31-június 25 között 
http://tranzitblog.hu/category/meg-nem-valosult-muvek-3-0/ 
 

– Klímaképzelet reader 
Szerkesztők: Süveges Rita és Zilahi Anna, képszerkesztő: Horváth Gideon (Xtro Realm csoport) 
Az ökológiai témájú tematikus cikksorozat szerzői fiatal PhD-kutatók, gondolkodók, akik külföldön 
és Magyarországon foglalkoznak a klímaválság egyes aspektusaival saját tudományterületükön. 
10 tanulmány jelent meg 2020. március és augusztus között. 
http://tranzitblog.hu/category/klimakepzelet-reader/ 
 

– Új biennálék blokk (2019-ben indult), egy szöveg jelent meg 2020. márciusban 
http://tranzitblog.hu/ki-beszelhet-masok-neveben/ 

 

ONLINE TARTALOMFEJLESZTÉSEK 

– Parallel Chronologies (http://tranzit.org/exhibitionarchive) 

A 2009 óta működő oldal új grafikai arculatot kapott és cseh, román, valamint kelet-német 
kronológiákkal bővült az év folyamán. 

Várható megjelenés: 2021 nyár 

– A tranzitblog.hu „téma“ rovata önálló online folyóirattá alakul (ISSN besorolás). Tematikus 
számok PDF-ben formátumban letölthetővé válnak. Az év folyamán szerkesztési, programozási és 
grafikai tervezés, tördelési munkálatok zajlottak. 

Várható megjelenés: 2021 nyár 

 

 

http://tranzitblog.hu/category/rendszervaltasok/
http://tranzitblog.hu/category/meg-nem-valosult-muvek-3-0/
http://tranzitblog.hu/category/klimakepzelet-reader/


NYOMTATOTT KIADVÁNYOK  

Creativity Exercises. Emancipatory Pedagogies in Art and Beyond (angol nyelven) 
Szöveggyűjtemény művészet és pedagógia kapcsolatáról magyar és nemzetközi szerzők tanulmányaival 
Az év folyamán nyomdai előkészítés, műszaki szerkesztés, kiadói korrektúra zajlott. 
 
A könyv az Erdély Miklós és Maurer Dóra által 1975 és 1977 között Budapesten vezetett Kreativitási 
Gyakorlatok kurzusát kontextualizálja a háború utáni, transznacionális szellemi hálózatokon keresztül, 
amelyek művészeket, építészeket, oktatókat, szociológusokat és más társadalmilag elkötelezett 
szakembereket kapcsoltak össze. A korszakban máshol is zajló, hasonló „kreativitási gyakorlatok” hatása 
az esztétika, az oktatás és az intézményekről alkotott elképzelések területeire, valamint - túlmutatva a 
művészet területén - a részvételiség, a tudás létrehozása, cseréje és továbbadása képezik a kötet fő 
tematikáját. 
 
Szerkesztők: Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Zólyom Franciska. 
A kötet szövegeinek szerzői: Beke László, Enyedi Ildikó, Erdély Miklós, Maurer Dóra, Mérei Ferenc, St. 
Auby Tamás. Az esszék szerzői: Forgács Éva, Janna Graham, Hegyi Dóra, Hornyik Sándor, K. Horváth 
Zsolt, Kürti Emese, László Zsuzsa, Marion von Osten és Axel Wieder 
Grafikai terv: Bogyó Virág  
Kiadó: Sternberg Press, Galerie für Zeitgenössische Kunst, tranzit.hu 
387 oldal, ISBN/ISSN: 978-3-95679-552-7 (Sternberg Press), 978-615-80566-5-6 (Tranzit Hungary  
Egyesület) 
 
Megjelent: 2020. márciusban 

2020. október 7. 

Online könybemutató (Zoom és Facebook Live esemény) 

Résztvevők: 

A kötet szerkesztői, Hegyi Dóra, László Zsuzsa és Zólyom Franciska. Alina Serban (művészettörténész, a 
bukaresti The Institute of the Present alapítója) és Regina Bittner (művészettörténész, a dessaui Bauhaus 
Foundation vezetője) értékelését követő beszélgetést Anthony Gardner (művészettörténész, az oxfordi 
Queens College egyetemi docense) vezetett a szerzők és szerkesztők részvételével. A beszélgetés 
fókusza az 1945 utáni művészeti hálózatok és a kollektív tanulás körüli kísérletek. 
 

Solidarity Must Be Defended (angol nyelven) Művészeti antológia a szolidaritásról  

Az antológiában megjelenő esszék és projektek a hidegháborús időszak művészeti szolidaritásával 
foglalkoznak. Az antológiának a kiindulópontja egy korábbi, 2018-as Mezosfera magazin tematikus szám 
(„Refractions of Socialist Solidarity”), amely Naeem Mohaiemen Two Meetings and a Funeral című 
filmjének 2018-as, budapesti, a tranzit.hu által szervezett bemutatója kapcsán jelent meg.  

Szerkesztők: Szakács Eszter és Naeem Mohaiemen  
Kiadók: Budapest: tranzit.hu – Eindhoven: Van Abbemuseum – Isztambul és Ankara: SALT – Újdelhi: 
Tricontinental  

Az év folyamán a szerkesztők nemzetközi, a Covid-19 pandémia miatt, online beszélgetéseken mutatták 
be a kötet tartalmát, többek között 2020. július 30-án a torontói Prefix Institute of Contemporary Art és a 
Power Plant Contemporary Art Gallery és 2020.november 13-án a Brown University Watson Institute for 
International and Public Affairs Center for Contemporary South East Asia meghívására. 

2020-ban a beérkezett anyagok szerkesztése és a grafikai terv véglegesítése zajlott. 

http://watson.brown.edu/
http://watson.brown.edu/


Várható megjelenés: 2021 

1971 – Parallel Nonsynchronism 

Az 1971 – Párhuzamos különidők című kiállításhoz 2019-ben megjelent magyar nyelvű szakmai 
katalógus angol változatának szerkesztése, lektorálása. A 12 szerző – a kiállítás kurátorai, valamint 
felkért szerzők – tanulmányai révén az olvasó átfogó képet kaphat az 1968-1973 közötti időszal 
párhuzamos jelenségeiről, a művészeti diskurzus alakulásáról. A kötetben a kiállítás struktúrájának 
megfelelően a gazdag kép- és dokumentációs anyag is megtalálható. A katalógus angol változatában 
fontos szerepet kapott a kulturális fordítás, a külföldi olvasók számára aktualizált irodalomjegyzék, a 
kiállítási intézmények angol fordításait feloldó glosszárium és a kiállításon szereplő művészeket felsoroló 
index. 

A könyvet a két intézmény mellett a bukaresti PUNCH kiadó jelenteti meg. 

Szerzők: Beke László, Bódi Kinga, Dudás Barbara, Gál Csaba, Hegyi Dóra, Hornyik Sándor, Horváth 
György, Izinger Katalin, László Zsuzsa, Leposa Zsóka, Róka Enikő, Százados László, Várkonyi György 
Szerkesztők: Hegyi Dóra, Szakács Eszter 
Grafikai terv: De_form 
Kiadó: BTM Kiscelli Múzeu Fővárosi Képtár, tranzit.hu, PUNCH, Bukarest 

Várható megjelenés: 2021 nyár 

NEMZETKÖZI ÉS MAGYAR SZAKMAI KAPCSOLATOK  

A Lehetőségek tere projekt különböző területekről származó szakemberek együttműködése: filozófus/ 
flozófiai gyakorlatvezető, újságíró, egyetemi tanár, demokratikus iskolaalapító, szociológus/ tréner, 
mozgásszínházi szakember, művészettörténész/kurátor, kritikus, képzőművész.  
A projekt kapcsán több független oktatási kezdeményezéssel vettük fel a kapcsolatot, áprilisban 
tapasztalatcsere céljából online börzét szerveztünk.  
Elkezdtünk partnerségi kapcsolatot kiépíteni Józsefváros Önkormányzatával, kerületi szociális 
(Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ), kulturális (Kesztyűgyár, FIDO) és 
civilszervezetekkel. A „Virággal az elfogadásért” akció keretében partneri kapcsolatba kerültünk a HETI, a 
Szembenézés Alapítványokkal és az ELTE PPK Neveléstudományi Intézettel. 
 
A tranzitblog magazinban mintegy 30 szerzőnek adtunk publikálási platformot, a Mezosfera angol nyelvű 
magazinban az Xtro Realm csapat szerkesztett egy különszámot; a lapszámokban 6 külföldi szakmai 
lektorral és 15 szerzővel működtünk együtt. 
 
A 2020-as tranzit.org (a csehországi, szlovákiai, romániai, ausztriai és magyar tranzit szervezetek 
együttműködése) által szervezett nemzetközi performansz esemény a Matter of Art prágai keretében a 
Covid-19 pandémia nem valósulhatott meg, de a szervezetek és a művészek között számos szakmai 
egyeztetés zajlott az év során. Az esemény a 2021-es évre halasztódott, a szervezetek interjúkat 
készítettek a résztvevő művészekkel. A tranzit.org szervezetekkel a Museumsquartier és a Salzburg 
Summer Academy ösztöndíjak online zsűrizése kapcsán is találkoztunk. 

A tranzit.hu több projektjében támogatta a hazai kortárs művészeti színtér párbeszéd- és 
közösségteremtését (tranzitblog, könyvbemutatók, kiállításokhoz kapcsolódó események) és 
bekapcsolódott a nemzetközi kortárs művészeti diskurzusba (Mezosfera, tranzit. org projekt). 

 

2021. május 30. 

http://hu.tranzit.org/hu/projekt/0/2018-10-12/1971-parhuzamos-kulonidok

