
 
Jegyzőkönyv 

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia közgyűléséről 
(taggyűléséről) 
 
Időpont: 2013. május 26., helyszín: a társaság irodahelyisége, jelen vannak: a mellékelt 
jelenléti ív szerint: Cservenka Judit, Kulcsár Katalin, Hódi Sándor (Szerbia), Hódi Éva 
(Szerbia), Beder Tibor (Románia), Tasnády T. Álmos (Hollandia), Andrássy Dorottya, Görföl 
Jenő (Szlovákia), Ludányi András (USA), Fekete Márta (Szlovákia), Nagy Zoltán, Máté 
László (Szlovákia), Pomogáts Béla, Pölcz Ádám, Balázs Géza, Takács Edit, Fejérdy Zille.  
 
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 Balázs 
Gézát és hitelesítőknek Asszonyi Krisztinát és Kulcsár Katalint.. A társaság az előre 
meghirdetett napirendet elfogadja. Balázs Géza átadja a szót Pomogáts Bélának, aki köszönti 
a közgyűlést, és megállapítja, hogy a Társaság – ha szerény anyagi körülmények között is -, 
de működik és eredményeket tud felmutatni. 
 
1. napirendi pont - Balázs Géza elnök beszámolója az aktuális kérdésekről. Elmondja, hogy 
mit végzett a társaság a 2012. november 19-i megválasztása óta, különös tekintettel  2013. év 
kiemelt eseményeire: anyanyelvi juniális – esszékonferencia Weöres Sándor 100. 
születésnapján június 22-én, Kenyérhéjmagyarok – szórványkonferencia Budapesten, a TIT 
Stúdióban november 4-én, az elektronikus NYÉK létrehozása, a 2013. évi összevont 
nyomtatott NYÉK megjelentetése, a Múzsák Kertje című széphalmi lapban a WS100 
konferencia megrendezése, az AK-hírlevél indítása és kb. kéthavonta történő kiküldése. A 
2014. évről elmondta, hogy az anyanyelvi juniális témája idén Irodalmi nyelvünk 
szülőföldjén, a november 3-i budapesti konferencia témája: nyelv-irodalom-identitás. 2013-
ban az NKA-tól két pályázaton sikerült 1.960 E + 900 E Ft összeget nyerni, működésre az 
NCA-tól 1 M forintot és 400 E forintot a KIM-től. 2014-ben is van már nyertes pályázat: az 
NKA-tól 400 E forint a juniálisra. 6 határon túli pályázat lebonyolításában vesz részt az 
MNYKNT, ennek adminisztrációját végzi, ezért pályázatonként 5% számolható el.  
Az iroda „táskairoda” formájában működik, télen nincs fűtés, ez jelentős megtakarítást jelent. 
Az irodát alkalmanként kiadják egy egyetemközi szakkollégiumnak (Bolyai Műhely 
Alapítvány), ezért szerény, alkalmanként változó, kb. 20 E forintos hozzájárulást fizet az 
Alapítvány.  
Balázs Géza bemutatja a Nyelvünk és Kultúránk 2013/1-4. számát és a Múzsák Kertje 2. 
számát.  
Az elnök, a gazdasági vezető és az irodavezető társadalmi munkában dolgozik, költségtérítést 
sem vesznek fel.  
 
1/2014.05.26. határozat 
A társaság Balázs Géza beszámolóját a társaság 2013. év munkájáról, programjáról, 
költségvetési tervezetéről egyhangúlag elfogadja. Szavazás: egyhangú igen 
 
2. napirendi pont - a 2013. évi közhasznúsági jelentés 
A jelentést kiosztották, jelenlévők megvitatták. A jelentéshez Asszonyi Krisztina gazdasági 
vezető és Balázs Géza kiegészítést fűzött. A Közhasznúsági jelentés a 2012. évihez hasonlóan 
kikerül a www.mnyknt.hu honlapra.  
 



2/2013.05.26. határozat 
A közgyűlés az MNYKNT - AK 2013. évi gazdasági beszámolót és közhasznúsági jelentését 
elfogadja. Szavazás: egyhangú igen 
 
3. napirendi pont: Balázs Géza ismerteti a hírlevélben már kiküldött 2014. évi eseményeket, 
valamint beszámol arról, hogy a 2015. évet (korábbi elnökünk) Lőrincze Lajos születésének 
100. évfordulója alkalmából több szervezet Lőrincze-évnek nyilvánította. Ebben fő szervezői 
szerepet lát el a veszprémi megyei könyvtár (Balogh Ferencné), Szentgál község. Az 
MNYKNT a 2015. évi anyanyelvi juniális esszékonferencia-programjával kapcsolódik be a 
rendezvénysorozatba. A 2014. évi nyelvésztábor és anyanyelvi juniális programját a 
helyszínen mindenki megkapja, de a honlapon is olvasható.  
 
3/2013.05.26. határozat 
A közgyűlés az MNYKNT - AK 2014. évi programsorozatát, valamint 2015. évi előzetes 
tervét elfogadja. Szavazás: egyhangú igen 
 
4. napirendi pont: Egyebek. Pomogáts Béla kéri, hogy a közeljövőben A magyar nyelv 
világban címmel legyen konferencia, beszélgetés a magyar nyelvet beszélők számának vészes 
csökkenése miatt. Hódi Sándor megjegyzi, hogy Vajdaságban ma sokkal több a magyar 
felirat, mint korábban. Máté Lászlóm és Görföl Jenő adatokat sorol fel azzal kapcsolatban, 
hogy a Felvidéken számszerűen és gyorsan csökken a magyar iskolások száma. Ludányi 
András az anyanyelv hazai romlására hoz példákat, második hozzászólásában a Kőrösi-
program pozitív hatásait említi. Beder Tibor az erdélyi nyelvi térvesztésről beszél, véleménye 
szerint 50 év múlva nem lesz magyar nyelv Erdélyben, úgy tűnik el, mint a német és az 
örmény. Cservenka Judit az elgondolkodtató sajtónyelvi jelenségekről szól, és kéri az 
elnökséget, hogy kapcsoljon be több fiatalt. Andrássy Dorottya felkínálja közvetítő segítségét 
az iroda alkalmi bérbeadása kapcsán. Görföl Jenő meghívja az elnökséget a Szenci Molnár 
Albert napokara (nov. 15.).  
Balázs Géza azzal zárja be a közgyűlést, hogy számít az aktív tagok segítségére, különös 
tekintettel az elnökségi tanácsadó testületre, melynek tagsága nyitott, bárki, bármikor 
bekapcsolódhat.  
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