1. függelék
Kérelem
a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus tagjaként való felvétel iránt

1. Vezetéknév: …...……………………………………………………………………………
2. Utónév: …...………………………………………………………………………………..
3. Születési hely és idő: ……………………………………………………………………….. ..
4. Lakcím: ……...……………………………………………………………………………..
5. Levelezési cím1: .…....…...……………………………………………………………………
6. Elektronikus elérhetőség: ...…………………………………………………………………...
7. Telefonszám: ..………...…………………………………………………………………..…
8. Annak a tagozatnak a megjelölése, amelynek munkájában nem akadémikus tagként való felvétele esetén
részt kíván venni2:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Építőművészeti Tagozat,
Film- és Fotóművészeti Tagozat,
Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat,
Irodalmi Tagozat,
Képzőművészeti Tagozat,
Művészetelméleti Tagozat,
Népművészeti Tagozat,
Színházművészeti Tagozat,
Zeneművészeti Tagozat.

Ha DLA fokozattal rendelkezik, a DLA fokozat megszerzésének időpontja, a DLA fokozatot kiadó
intézmény neve:………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………....
9. Ha hazai művészeti szakmai elismeréssel rendelkezik, annak megnevezése3:
□ Babérkoszorú-díj;
□ Balassa Péter-díj;
□ Balázs Béla-díj;
□ Balogh Rudolf-díj;
□ Bánffy Miklós-díj, ha a díjat művészet-igazgatási területen végzett vagy művészetelméleti
tevékenységért adományozták;
□ Blattner Géza-díj;
1

Ha a lakcímtől eltér.
A tagozat megnevezése előtti négyzetbe helyezett x-szel, vagy aláhúzással jelölendő. Csak egy tagozat jelölhető meg.
3
A művészeti elismerés megnevezése előtti négyzetbe helyezett x-szel, vagy aláhúzással jelölendő.
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Erkel Ferenc-díj;
Érdemes Művész díj;
Ferenczy Noémi-díj;
Gérecz Attila-díj;
Harangozó Gyula-díj;
Hortobágyi Károly-díj;
Jászai Mari-díj;
József Attila-díj;
Kiváló Művész díj;
Liszt Ferenc-díj;
Martin György-díj;
Márai Sándor-díj;
Munkácsy Mihály-díj;
Nádasdy Kálmán-díj;
Németh Lajos-díj;
Népművészet Mestere díj;
Szabolcsi Bence-díj;
Ybl Miklós-díj;
Pro Architectura-díj, ha a díjat a kérelmező, mint természetes személy részére adományozták;
a Magyar Művészeti Akadémia Életműdíja,
a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíja,
a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja,
a Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérme;
A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti-díja,
A Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti-díja,
A Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti-díja,
Szőts István-díj – A Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti-díja,
Illyés Gyula-díj – A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi-díja,
Erdélyi Zsuzsanna-díj – A Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti-díja,
A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti- és Tervezőművészeti-díja,
A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti-díja,
Cs. Szabó László díj – A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti díja;
a következő, egyéb művészeti, illetve a művészethez köthető tevékenységért, életpályáért
adományozott állami kitüntetés (amely esetében az adományozás ezen indokát a díjjal járó oklevél,
vagy az adományozó által a Magyar Közlönyben vagy a Hivatalos Értesítőben kiadott közlemény
egyértelműen jelzi)4:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...

10. A hazai művészeti szakmai elismerésben való részesülés éve5:……….….…………………………
11. Ha külföldi művészeti szakmai elismeréssel rendelkezik, annak megnevezése, az elismerésben való
részesülés éve: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

4
5

A felvételi kérelem e pontra való alapítása esetében az állami kitüntetés megnevezését fel kell tüntetni.
Csak a 9. pont kitöltése esetén szükséges megválaszolni.
2

12. A külföldi művészeti szakmai elismerés alapját képező tevékenység leírása6:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
13. A külföldi művészeti szakmai elismerés bemutatása, rövid leírása, az elismerés alapításának éve, az
elismerést odaítélő kuratórium tagjai7:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Kelt:
…………………….
A kérelmező aláírása
A kérelem kötelező mellékletei:
1. a DLA fokozat, a hazai művészeti szakmai elismerés (kivéve az Alapszabály 2. mellékletének 26. pontjában
meghatározott, az MMA közgyűlése által adományozott díjat és az Alapszabály 27. pontjában
meghatározott, az MMA tagozata által adományozott díjat), vagy a külföldi művészeti szakmai elismerés
igazolása a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus tagjaként való felvétel és a közgyűlési
képviselők választása eljárási szabályairól szóló szabályzat 3. § (3)-(6) bekezdése szerint (az idegen nyelvű
dokumentumhoz szükséges magyar nyelvű, a kérelmező által hitelesített fordítás csatolása is);
2. a kérelmező által aláírt szakmai önéletrajz [a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus tagjaként
való felvétel és a közgyűlési képviselők választása eljárási szabályairól szóló szabályzat 3. § (6) bekezdése
szerinti tartalommal];
3. a személyes adatatok kezeléséről szóló köztestületi tájékoztatás kérelmező által aláírt példánya [a Magyar
Művészeti Akadémia nem akadémikus tagjaként való felvétel és a közgyűlési képviselők választása eljárási
szabályairól szóló szabályzat 3. § (7) bekezdése szerint].

6

Csak a 11. pont kitöltése esetén szükséges megválaszolni.
Csak a 11. pont kitöltése esetén szükséges megválaszolni. Az elismerés alapításának éve és az elismerést odaítélő kuratórium
tagjai nevének feltüntetése nem kötelező.
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