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Közlemény 
 
Kedves Tagtársaink! 
 
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a legutóbbi közgyűlés botrányba fullasztására törekvő 
körhöz köthető személyek az elmúlt időszakban újabb súlyos támadásokat intéztek 
Társaságunk ellen, és ezt egy levélben meg is erősítették.  
Vélhetően ez vezetett oda, hogy az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke, Juhász Judit egzakt 
indokolás nélkül, általánosságban tagadta meg az MNYKNT idei és jövő évi programjainak 
finanszírozását, jóllehet, egyértelmű kormányzati döntés és a nyilvánosságban is közzétett 
MTI-közlemény értelmében az Anyanyelvápolók Szövetségéhez évente befolyó költségvetési 
támogatás a nevesített együttműködő szervezetek (Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társasága, Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda) működését is szolgálja, és ez is volt az elmúlt 
években a kialakított gyakorlat. Juhász Judit lépése ellentmond a két szervezet közgyűlése által 
2015. május 9-én (ASZ) és 2015. május 15. (MNYKNT) elfogadott Együttműködési 
megállapodásnak.  
A finanszírozás elmaradása érzékeny veszteség számunkra. Kijelentjük, hogy nem mondunk le 
a Társaságunknak járó 2021., valamint a következő években az Anyanyelvápolók Szövetségén 
keresztül nekünk szánt támogatásról.  
A 2021. évi tervezett programokat megvalósítjuk, és abban a reményben szervezzük a 2022. 
évi működést és programokat, hogy az Anyanyelvápolók Szövetsége nem gördít akadályt ezek 
megvalósítására. Mindemellett az MNYKNT jelenlegi vezetése minden erejével törekszik új 
források felkutatására.  
A hirtelen és minden transzparencia nélküli változás és elzárkózás oka nyilvánvalóan harmadik 
személyek rosszindulatú aknamunkája. Egyúttal megtesszük a támadások elhárításához 
szükséges jogi és informális lépéseket, hogy kiköszörüljük a sérelmünkre elkövetett alaptalan 
híresztelések és egyéb jogellenes cselekmények miatt Társaságunk jóhírnevén esett csorbát. 
Kedves Tagtársaim kitartását ezúton is köszönöm, és biztosíthatom Önöket, hogy az MNYKNT 
a nehézségek ellenére is folytatja tevékenységét, ezt senki semmilyen eszközzel nem 
akadályozhatja meg. Továbbra is tevékeny közreműködésre biztatom Önöket, és örömmel 
fogadok minden ötletet, javaslatot. 
 
Tisztelettel és üdvözlettel kívánok Önöknek jó egészséget! 
 
 
Budapest, 2021. november 11.  
 
 
 
 
dr. Arató Balázs elnök 
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