
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia közgyűléséről 

(taggyűléséről) 
 
Időpont: 2013. május 27., helyszín: a társaság irodahelyisége, jelen vannak: a mellékelt 
jelenléti ív szerint 
 
Dr. Balázs Géza elnök megnyitja a közgyűlést. Megállapítja, hogy a közgyűlés a jelenlévők 
létszámától függetlenül is határozatképes, mivel erre az előző közgyűlés 
határozatképtelensége miatt került sor. Jelenlévők elfogadják jegyzőkönyvvezetőnek 
Asszonyi Krisztinát és hitelesítőknek Pomogáts Bélát és Cservenka Juditot. A társaság az 
előre meghirdetett napirendet elfogadja. Balázs Géza átadja a szót Pomogáts Bélának, aki 
elmondja a társaságnak, hogy miért mondott le az elnöki tisztségéről. Azonban örömét fejezi 
ki, ugyanis úgy látja, hogy Balázs Géza elnökletével a társaság jó kezekben került. Balázs 
Géza visszaveszi a szót és  a gyűlés a napirend szerint folytatja munkáját. 
1. napirendi pont - Balázs Géza elnök beszámolója az aktuális kérdésekről.  
Elmondja, hogy mit végzett a társaság a 2012. november 19.--2013. május 27. közötti 
időszakban. Ismerteti a 2013-as programokat, elnyert pályázatokat, valamint azt, hogy még 
milyen el nem bírált pályázata van a társaságnak.  
Elnyert pályázatok: 
NCA - 1.000.000 Ft  működésre 
NKA - 1.960.000 Ft Anyanyelvi juniális - Széphalom rendezvényre 
beadott pályázatok: 
MMA - 2.800.000 - határontúli irodalmi-művészeti programok 
NKA - 1.500.000 - szórványkonferencia 
A társaság ebben az időszakban "táskairoda" módon működött, ami jelentős 
költségmegtakarítást jelentett, és nem hátráltatta a folyamatos működést. Megköszöni az 
operatív bizottság munkáját és kéri, hogy továbbra is segítsék a társaság tevékenységét. 
Beszél a Nagy Károly Alapról, ahová egyéni felajánlások folyamatosan érkeznek: Ludányi 
Andrástól, Pomogáts Bélától, Dupka györgytől, Moritz Lászlótól, Zubánics Lászlótól, Ízes 
beszélgetők Asztaltársaságától, eddig összesen 270.000.- forint A Weöres Sándor 
élményversenyre folyamatosan érkeznek pályázatok. Elmondja, hogy a társaság honlapja 
folyamatosan frissül és ezekről a programokról onnan is lehet tájékozódni. Beszél az e-
Nyékről, ahol idén eddig 18 írás jelent meg (Ausztráliától az USA-ig). A honlapról letölthető 
a belépési nyilatkozat (az utóbbi időben többen jelezték, hogy újonnan szeretnének 
csatlakozni az egyesület munkájához). A társaság ebben az évben is több határon túli pályázat 
esetében működött közre pályázatlebonyolítóként. Elmondja, hogy a 2013-as évben a társaság 
végre megkapta a közhasznúsági besorolást, örömteli, de a civil törvény értelmében még több 
kötelezettséget is ró a társaságra.   
A Társaság 2012. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését minden jelenlévő kézbe kapja, 
az elnök csak rövid kiegészítést fűz hozzá.  
Hozzászólások:  
Koncz Gábor megköszöni Pomogáts Bélának, hogy lemondása után is folytatta és folytatja a 
munkáját. Felajánlja, hogy amennyiben a TIT Stúdióba bárki rendezvényt visz, akkor annak 
bevételének 10%-át a Nagy Károly Alap javára utalja át. Beszél az új közhasznúsági 
törvényről: ha a civil szervezetek, amennyiben megszűnnek, vagyonukat az állam veszi át.  



 
 
1/2013.05.27 határozat 
A társaság Balázs Géza beszámolóját a 2012. november 19--2013. május 27. közötti 
időszakról elfogadja. 
Szavazás: egyhangú igen 
 
2-3. napirendi pont - a 2012. évi szakmai beszámoló és közhasznúsági jelentés 
A jelentés kiosztásra került, jelenlévők megvitatták. 
 
2/2013.05.27 határozat 
A közgyűlés az MNYKNT - AK 2012. évi szakmai beszámolóját és közhasznúsági jelentését 
elfogadja 
Szavazás: egyhangú igen 
 
3/2013.05.27 határozat 
A közgyűlés az MNYKNT - AK 2013. évi programsorozatát elfogadja. 
Szavazás: egyhangú igen 
 
2. napirendi pont: 2013. évi költségvetés 
Balázs Géza előbbiek alapján ismerteti a 2013-as költségvetési tervezetet: Az iroda 
fenntartása a Nagy Károly Alapból, elnyert működési támogatásból, könyvértékesítésekből, 
tagdíjakból ebben az évben biztosítva van. Ezek a bevételek fedezik az iroda közös költségét, 
közüzemi díjait, biztosítását, internetét. Mindenki társadalmi munkában végzi a feladatát.  
Az elnyert támogatások biztosítják az idénre tervezett programok megvalósítását, az 
Anyanyelvi juniális és a szórványkonferencia biztosan megrendezésre kerül, a honlap 
folyamatosan működni fog, a pályázatlebonyolítást más szervezetek részére az iroda végzi. 
A tervekben szerepel idén egy nyomtatott Nyelvünk és Kultúránk megjelentetése. A 
pályázatokban ez szerepel és amennyiben a többi elbírálás alatt lévő pályázat is nyer, akkor ez 
az év utolsó negyedében meg fog valósulni. Konkrét összegeket nem terjeszt elő, mert a 
Társaságnak szabad pénzkapacitása nincs, minden az adott pályázatok sikerétől függ. 2013. 
évben a beérkező támogatásokból a társaság csekély tartalékalapot is szeretne képezni.  
 
4/2013.05.27 határozat 
A közgyűlés az MNYKNT - AK 2013. évi költségvetés tervezetét elfogadja. 
Szavazás: egyhangú igen 
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