
 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERE 

1. változat 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Honty Márta iparművész és Bors István szobrászművész művészeti hagyatékának 
vásárlásáról 

 
 

Bors István szobrászművész 1938-ban született Kaposváron. Borsos Miklós egykori 
tanítványa kisplasztikákat, köztéri szobrokat készített. Munkái a Nemzeti Galériában, Pécsen, 
Székesfehérváron és Kaposváron, a Rippl-Rónai Múzeumban tekinthetők meg. 1965-ben 
Rippl-Rónai-díjat, 1982-ben pedig Munkácsy Mihály-díjat kapott, majd számos egyéb 
elismerést követően 2000-ben megkapta a Művészeti Akadémia arany oklevelét is. 2003-ban 
bekövetkezett haláláig Kaposváron élt és alkotott. 
 
Művészetére nagy hatással volt felesége, Honty Márta iparművész munkássága. Hincz Gyula 
egykori tanítványa 1963-tól 2004-ben bekövetkezett haláláig Kaposváron élt. Rendszeresen 
részt vett országos kiállításokon bel- és külföldön egyaránt. Tűzzománc faliképei, grafikái, 
gobelintervei intézményeket és otthonokat, nagyobb méretű falikárpitjai (francia gobelin) és 
tűzzománc képei közintézmények külső és belső falait díszítik. Élete, művészi pályája 
szorosan összekapcsolódott férjéével, akivel a 60-as években Kaposváron megtelepedő, máig 
ható markáns művészgeneráció meghatározó alkotói voltak. 
 
A kortárs magyar művészetben s különösen Kaposvár és Somogy megye kortárs 
művészetében meghatározó szerepet betöltő művészházaspár felbecsülhetetlen eszmei értéket 
képviselő, 2443 tételes művészeti hagyatéka Bors Katalin, a művészházaspár lányának 
tulajdonát képezi, jelenleg a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft-nél 
van letétben. 
 
A szakértői vélemény alapján a hagyaték gerincét képező gyűjtemény 220 darab művet 
tartalmaz, ebből Bors István művei (plasztikák és szobrászrajzok) 122 darabot, Honty Márta 
művei (tusrajzok, gobelintervek, gobelinek, tűzzománcok) 98 darabot tesznek ki. A művek 
becsült összértéke 119 260 000 forint. 
 
Ez a teljes hagyatékról átfogó képet adó keresztmetszet hangsúlyos részét képezte a 2018 
februárjában és márciusában a budapesti Vigadó Galériában megtekinthető tárlatnak, illetve 
annak az életműkiállításnak, melynek a kaposvári Vaszary Képtár adott otthont 2013-ban. A 
gyűjtemény megvásárlása lehetőségek széles spektrumát hordozza magában, hiszen nemcsak 
egy állandó kiállítás, de a szakértői vélemény alapján számos tematikus tárlat is kialakítható a 
művek szóban forgó csoportjából. 
 
A szakértői vélemény alapján a hagyaték gerincét képező 220 darabos gyűjteményt a 
tulajdonos 30.000.000 forintos áron kínálja megvásárlásra az önkormányzatnak. A 
vásárláshoz az Emberi Erőforrások Minisztériuma 20.000.000 forintos támogatásáról szóló 
értesítést az önkormányzat már megkapta, a támogatói okirathoz szükséges adatokat és 
dokumentumokat már megküldtük a minisztériumnak. 
 



 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy – amennyiben a minisztériumi támogatást az 
önkormányzat megkapja – hatalmazzon fel az adás-vételi szerződés megkötésére, ezáltal 
tegye lehetővé, hogy a nemcsak országos művészettörténeti jelentőségét tekintve, de 
helyiidentitás-képző erejénél fogva is megkerülhetetlen hagyatékot megóvjuk, méltóképp 
megőrizzük. 
 
Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012.(X.03.) önkormányzati rendeletünk a 
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon tulajdonjoga megszerzésével kapcsolatos átruházott 
döntési hatáskört nem tartalmaz, ezért az ingóságok megvásárlásáról a Tisztelt Közgyűlés 
jogosult dönteni. Javaslom, hogy az adásvételhez szükséges további 10.000.000 Ft-ot a 
Közgyűlés az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(I.28.) önkormányzati 
rendelet céltartalékában elkülönített felhalmozási tartalék keret terhére biztosítsa. 
 
 
Kaposvár, 2021. november 23. 
 
       Szita Károly 
       polgármester 
HATÁROZATI JAVASLAT: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Honty Márta iparművész és 
Bors István szobrászművész művészeti hagyatékának az előterjesztéshez csatolt mellékletben 
felsorolt 220 db alkotását megvásárolja Bors Katalin tulajdonostól 30.000.000 Ft vételárért, 
amennyiben a vásárláshoz az Emberi Erőforrások Minisztériuma 20.000.000 Ft összegű 
támogatásával kapcsolatos támogatói okirat aláírásra kerül. A vételár fennmaradó további 
10.000.000 Ft összegét a Közgyűlés az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
2/2021.(I.28.) önkormányzati rendelet céltartalékában elkülönített felhalmozási tartalék keret 
terhére biztosítja.  
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