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1. Általános adatok 
 

Neve: A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – 
Anyanyelvi Konferencia 

 Székhelye és levelezési címe:  1072 Budapest, Rákóczi út 38. I/2. 
 Elnöke, képviseletre jogosult:  Dr. Balázs Géza 
 Adószáma:    18060425-2-42 
 Nyilvántartásba vételi száma:  4999 (1993.02.01) – Fővárosi Bíróság 
 Működési forma:   egyesület 
 
 
Az egyesület közérdekű célja a Kárpát-medencében és szórványban kisebbségben élő magyarság 
kultúrájának ápolása, anyanyelvének fejlesztése. Ennek érdekében konferenciákat, továbbképzéseket 
szervez, kiadványokat, könyveket ad ki, tagjai magyarországi és határontúl programokon vesznek részt, 
ahol programvezetőként, hozzászólóként, vagy önálló előadás tartójaként szerepelnek. 
 

Könyvvizsgálat: Az egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
 
A könyvviteli szolgáltatást végző személy: 
Asszonyi Krisztina, 2049 Diósd, Diófasor utca 90., regisztrációs szám: 167075 
 
Választott könyvvezetési mód: egyszeres könyvvitel 
Beszámoló formája: Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves 

beszámolója     

2. A számviteli politikáról 
 

A Társaság. számviteli politikájának alapelve, hogy a reális eredményt megbízhatóan és 
összehasonlíthatóan mutassuk ki, számvitelileg alátámasszuk, és kimutatásaink jövőbeni 
terveinknek is alapjai lehessenek. 
 
A számviteli alapelvek teljes körű érvényesítése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a közhasznú 
(célszerinti), illetve esetleg keletkező vállalkozási tevékenységek elkülönített kimutatására.  
 
A mérlegkészítés napját ebben az évben május 15-i nappal határoztuk meg. Ezáltal biztosított a 
fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált gazdasági események 
figyelembevétele. 

 

3. Mérleg és eredménykimutatás elemzése 

 
A Társaság 11.524 eFt értékben rendelkezik ingatlannal, amely egyben a székhelye és irodája is. Az 
ingatlan után elszámolt értékcsökkenés értéke 351 eFt. 
A Társaság befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. 
A Társaság követelésekkel nem rendelkezik 
A bank és pénztár záró egyenlege 7.474 eFt.  
 
Saját tőke változása 
A Társaság teljes eszközállománya (vagyona) a 2015. évi 7.019 eFt-ról 18.867 eFt-ra növekedett. A 
saját tőke emelkedését a társaság tulajdonában lévő ingatlan könyvekbe való felvétele okozta. A 
 saját tőke szerkezete a következő: 

 
• tőkeváltozás (előző évek felhalmozott közhasznú eredménye) 18.867 eFt 
• tárgyévi közhasznú eredmény 407 eFt 

 A társaság rövidlejáratú kötelezettsége ÁFA tartozásból van. 
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 Kimutatás a költségvetési támogatásokról 
 
Az Anyanyelvi Konferencia 2016. évben a következő támogatásokban részesült:  
 

Forrás 
 
 
Nemzeti Kulturális Alap 
 
 
Nemzeti Kulturális Alap 
 
Nemzeti Kulturális Alap 
 
 
Nemzeti Kulturális Alap 
 
 
Nemzeti Kulturális Alap 
 
Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány 

Cél 
 
 
A legnagyobb magyarok esszékonferencia megrendezésére – Széchenyi 
István születésének 225. évfordulója alkalmából 
 
A közép-európai nyelvstratégiai fórum megrendezésére 
 
Partiumi (Bihari) nyári egyetem lebonyolítására – Határtalanul bomló 
nemzeti kultúrák 
 
Partiumi szórványbélyeg: a számadattól az emberig címmel – vándor-
konferencia programsorozat megvalósítására 
 
e-Nyék internetes folyóirat 2016. évi megjelenésére 
 
56 gondolat 56-ról 

Elnyert összeg 
 
 

800.000.- 
 
 

740.000.- 
 

2.000.000.- 
 
 

500.000.- 
 
 

700.000.- 
 

1.000.000.- 

 
Egyesületünk a felsorolt támogatásokat a támogatás célja oszlopban feltüntetett tevékenységre fordította.  
 
 A társaság egyéb bevételei 
A társaság 2016. évben magánszemélyektől és társaságoktól 641 eFt támogatásban részesült.  
A társaság tagjai 123 eFt összegben fizettek tagdíjat. 
A közhasznú tevékenységből származó bevételek: 1.589 eFt összeget tettek ki, ezek konferenciák, tovább-
képzések szervezése, lebonyolítása témakörben történtek . 
A társaság egyéb bevételei 10 eFt összegben voltak. 
 
 Cél szerinti juttatások kimutatása 
Az egyesület közhasznú tevékenysége körében 2016-ben pénzbeli támogatást nem nyújtott.  
 
 Személyi jellegű kifizetések 
A társaság tisztségviselői és segítői munkájukat társadalmi munkában végzik, ezért személyi juttatásban nem 
részesülnek. A társaságnak alkalmazottja nincsen. 
 
 Egyéb költségek 
A  47.345 eFt a társaság megrendezett programjainak és irodafenntartásának elszámolt költsége.  
 

4. A közhasznú tevékenység bemutatása 

 
A 2016. év sok szempontból sorsdöntő Társaságunk életében. A 2011-ben megvont állami támogatást ugyanis 2016 
nyarán visszakaptuk. Természetesen közben sem tétlenkedtünk: tagtársaink látták, hogy 2013-ban elindítottuk az E-
NYÉK-et, ennek a lapnak elektronikus változatát, s abban az elmúlt időszakban 161 írást adtunk közre. A „NYÉK 
cikkek” fülre kattintva tanulmányozható, hogy egy-egy írást hányan töltöttek le – bizony van olyan írás, amelynek az 
olvasottsága már a 10 ezerhez közelít. Társaságunk életében aligha akadt olyan könyv vagy újságcikk, amely 10 ezer 
olvasóhoz eljutott volna. 2016-ban 50 írással gyarapodott az E-NYÉK cikkállománya, ezekből válogattunk a mostani 
éves, összevont Nyelvünk és Kultúránk számára.  
Az mnyknt.hu honlapon található E-NYÉK elektronikus folyóirat 2016. évi cikkeinek olvasottsága (letöltése) 2017. 
február 18-án. Értelemszerűen az 1. ponttal kezdődő, frissen feltöltött írások olvasottsága még nem akkora, mint a 
korábbi cikkeké. (A legkisebb sorszám a legfrissebben feltöltött írást jelöli!) 
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1. A magyar nyelvstratégia előző 20 és következő 20 éve (23) 
2. '56 Kárpátalján: pártfeladatot "vakon teljesítő" és "elhajtó" írástudók (187) 
3. Nyelvi Trianon (127) 
4. Nádasdy Borbála: Erős páncél a nyelv  (135) 
2016. december—január  
5. Régi amerikások, dípík, ötvenhatosok (146) 
6. Egybeterelni a szavak csendjét (243) 
7. A paraszt meg a Halál (202) 
8. Ilyen nagy a szabadság (189) 
9. Az európai konfrontáció nehézségei (206) 
10. Átgyalogolni egy fél évszázadon (208) 
11. Kruzsok, farsangok, blankiádák (229) 
12. 56 Amerikától Szibériáig (251) 
13. Megállt volna az idő  (261) 
14. Ötvenhat a magyar nyelvben (309) 
15. Murvai Olgára emlékezünk (298) 
16. „Mi vagyunk a nyelv őrzői” (426) 
17. Lopakodó nyelvrontás: nem, nem, soha – nem lájkolom! (391) 
18. Magyar a magyartól miben különbözik? (395) 
19. Kicservenülve (320) 
20. Ott látok egy aranyágat. Archaikus népi imáink nyelvi világa (409) 
21. Az anyanyelv édes hangjai (453) 
22. Szerb Antal Utas-regénye kaliforniai holdfényben (440) 
23. Tizenötödik alkalommal vesz részt a Tisza-túrán az ismert nyelvész (360) 
24. A bumeráng visszaüt (418) 
25. Péntek János 75. (453) 
26. Mondattani ismeretek tanítása az Olvasófüzetek sorozatban (Alap szint) (556) 
27. Femmefatale – „a végzet asszonya” (454) 
28. Levél Döblingből Liszt Ferenc őméltóságának – 1858. november 13-án (442) 
29. Bánffy Miklós búcsúja a Monarchiától (453) 
30. Dobos László intése (422) 
31. Hogy szerettek valójában? (475) 
32. 12 erdélyi nyelvész, irodalmár - Apáczai Csere János nyomában… (492) 
33. A magyar nyelvstratégia előző 20 és következő 20 éve (477) 
34. Visszaszorul a magyar nyelv  (470) 
35. Tizenévesek gondolatai, érzései Görgey Artúrról (523) 
36. Elment anyanyelvünk kiemelkedő színész népszerűsítője, Rajhona Ádám (444) 
37. Fenyeget a kétfélnyelvűség a külhonban (493) 
38. Pozsgay Imre üzenete (491) 
39. A helikonisták (Erdélyi Helikon) és az „erdélyi gondolat” (474) 
40. Erdélyi Toll - az egyetemes magyar irodalom és művelődés szolgálatában (565) 
41. A homogenizáció cunamija itt és ott, vagy stockholmi levél nyelvünk megszűnéséről (566) 
42. A pincétől az elmúlásig: Egy Márai Sándor-kézirat (Magyar borok) sorsa (530) 
43. Szabadka krónikása: Kosztolányi Dezsőre emlékezve (549) 
44. A „haza” fogalmához kapcsolódó képzetekről a magyarban és egyes indoeurópai nyelvekben (555) 
45. Jelentés a magyar nyelvről, 2015. (917) 
46. A magyar nyelvközösség perspektívái (681) 
47. A 30 éves Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő rövid története (744) 
48. Mutatvány a szlovákiai magyar írásgyakorlat helyesírási sajátosságaiból (923) 
49. A mi nyelvünk (942) 
50. Megbűnhődte már e nép… (777) 
A NYÉK-archívumban a nyomtatott számok lapozható digitális változata is elérhető, ezek letöltése 2017. február 18-
án:  
1. Impresszum (542) 
2. Nyelvünk és Kultúránk 2013 (489) 
3. Nyelvünk és Kultúránk 2014 (485) 
4. Nyelvünk és Kultúránk 2015 (612) 
 
Tagtársainknak 2016-ban hét AK-hírlevelet küldtünk ki – friss hírekkel, programokkal. 
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Költségvetési támogatás a nyelvművelésnek 
Adományokból, felajánlásokból tudtuk az utóbbi években fenntartani budapesti irodánkat. Alkalmi pályázati 
pénzekből azonban minden évben sok rendezvényünk volt, igaz ezek költségvetését nagyon szerényre kellett szabni. 
Az MNYKNT elnökségének hathatós közbejárására, az Anyanyelvápolók Szövetségével együttműködésben azonban 
2016-ban sikert értünk el. Kezdeményezésünkre a kormány rendszeres költségvetési támogatásban részesíti az 
anyanyelvápoló mozgalmat: egyesületeket, rendezvényeket, táborokat, versenyeket, név szerint megemlítve az 
MNYKNT-t is.  
 
A határozat 
1483/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásáról. A Kormány 1. egyetért azzal, 
hogy az Anyanyelvápolók Szövetsége éves működési, valamint az általa ellátott szakmai feladatok - különösen a 
szépkiejtési, nyelvművelő, retorikai és helyesírási nevelési-oktatási programok - támogatása a 2016. évtől kezdődően 
évi 100 millió forintban kerüljön megállapításra; 2. az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a 
nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára a) a 2016. 
évben egyszeri 100,0 millió forint, b) a 2017. évben egyszeri 100,0 millió forint, c) a 2018. évtől bázisba épülő 
jelleggel 100,0 millió forint biztosításáról. Felelős: nemzetgazdasági miniszter, emberi erőforrások minisztere. (Forrás: 
net.jogtar.hu) 
 
A sajtóközlemény (Emmi, MTI) 
Az Anyanyelvápolók Szövetségének rendszeres költségvetési támogatásáról döntött a kormány. Az éves támogatás 
idei összege 100 millió forint. A szövetség eddig alkalmi pályázatokból biztosította működését, a kormány döntése 
értelmében azonban mostantól rendszeres költségvetési támogatásban részesül feladatainak tervezhető ellátása 
érdekében – közölte pénteken az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az MTI-vel. Mint írják, a támogatás 
megteremti annak lehetőségét, hogy az Anyanyelvápolók Szövetsége továbbra is hozzájáruljon a magyar nyelv 
ápolásához és védelméhez. A szervezet azon dolgozik, hogy elősegítse a magyar nyelv örökségének feltárását és 
ápolását. Több évtizede végzi a magyar nyelvápolásával kapcsolatos munkáját: a teljes oktatási rendszerre kiterjedő 
szépkiejtési, nyelvművelő, retorikai és helyesírási programokat támogat, évente megrendezi a magyar nyelv hetét, az 
anyanyelvi juniálist és a magyar nyelv napi gálát. Ezen felül együttműködik a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társasággal, amellyel a határon túli magyarságot összekötő kulturális, irodalmi, nyelvi programokat, táborokat, illetve 
konferenciákat szervez. (Forrás: hirado.hu) 
 
Háttér 
Balázs Gézát, az Anyanyelvápolók Szövetségének alelnökét, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának 
elnökét megkérdeztük, hogy mit kell tudni a támogatásról: - Több anyanyelvi, nyelvművelő, nyelvstratégiai szervezet 
(Anyanyelvápolók Szövetsége, Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Magyar Nyelvstratégiai 
Kutatócsoport, Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda) évek óta együttműködik, közös rendezvényeket, köztük kiemelt 
programokat (magyar nyelv hete, napja, anyanyelvi juniális, nyelvésztábor) valósít meg. Emellett anyanyelvi 
pályázatokat hirdet meg, valamint minden korosztályra kiterjedő anyanyelvi (kiejtési, nyelvhasználati, retorikai, 
helyesírási) versenyeket támogat, közhasznú honlapokat üzemeltet (például ingyenes nyelvi tanácsadással) és 
folyamatosan megjelenteti az Édes Anyanyelvünk című folyóiratot. A kormány értékelte ezt a folyamatos 
tevékenységet, s ezzel a támogatással a munka még színvonalasabb folytatását, és reményeim szerint 
„társadalmiasítását”, vagyis még több csoportra, korosztályra való kiterjesztését segíti elő. Amint a technikai részletek 
kiderülnek, honlapjainkról (anyanyelvapolo.hu, e-nyelv.hu, mnyknt.hu) lehet tájékozódni a mindenki számára 
elérhető programokról, lehetőségekről. 
 
Közép-európai nyelvstratégiai fórum  
Észt, lengyel, székelyföldi romániai és magyar nyelvészek, illetve politikusok tartottak közép-európai nyelvstratégiai 
fórumot 2016. május 14-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban – a nemzetpolitikai államtitkárság védnökségével. A 
főszervezők a magyar nyelvstratégia szorgalmazói (Balázs Géza, Pomozi Péter és Pusztay János) voltak, meghívott 
előadók: Birute Klaas-Lang, az Észt Nyelvi Tanács elnöke, Karl Pajusalu akadémikus (Tartui Egyetem), Izsák Balázs, 
a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Banczerowski Janusz, az ELTE professzor emeritusa. 
A Közép-európai nyelvstratégiai fórum kiemelt gondolatai: 
* Észtországban 2004 óta van államilag elfogadott, finanszírozott (egyszer már meghosszabbított) nyelvstratégia. 
* Észtországban létezik a független Észt Nyelvi Tanács, amely kapcsolatban áll az ország nyelvészeivel, 
nyelvstratégiai munkát végző, akadémiai szintű szakembereivel. 
* Lengyelországban nyelvtörvény és erős akarat szorgalmazza a lengyel nyelv fennmaradását. 
* Romániában még a kiterjesztőnek tűnő törvények is korlátozó módon hatnak a nemzetiségi (pl. a magyar) 
nyelvhasználatra. 
* Magyarországon 2014-ben létrejött ugyan a Magyar Nyelvstratégiai Intézet, de kétéves működése nem mutat 
szervezett tevékenységet, nem dolgozott ki magyar nyelvstratégiát, nem működik együtt a nyelvstratégiát megalapozó 
és az intézet megalapítását kezdeményező szakemberekkel, elismert nyelvészekkel, nincs nemzetközi kapcsolata, nem 
látja és ezért nem tudja orvosolni a problémákat. Így a 2014. III. 4-i kormányrendeletben foglalt alapvető 



 6

nemzetstratégiai feladatainak sem tud megfelelni. 
* A kisebb finnugor népek nyelvi helyzete tragikus képet mutat. Nemes feladat lenne Magyarországnak szerepet 
vállalnia néhány rokon nyelvnek a fennmaradásában (például terminológiai és anyanyelvű tankönyvfejlesztéssel). 
* Minden jó szándékú törekvés ellenére a magyar nyelv visszaszorulása (szórványosodás, kétnyelvűvé válás, 
nyelvfeladás) az elmúlt 25 év alatt folyamatos; több milliós a veszteség. Különböző statisztikák összevetésével 
megállapítható, hogy 2060 körül Székelyföldet és Csallóközt nem számítva megszűnik a magyar nyelv használata a 
határokon túl, de visszaszorul Magyarország területén is. 
* A magyar nyelvet beszélők számának csökkenése jelentősen meghaladja a népességcsökkenés számát. Ennek oka, 
hogy a beszélők nagy számban hagyják el a magyar nyelvet, nem tartják fontosnak a magyar nyelvet és kultúrát, ami 
az identitásban gyökeredzik. Következménye identitásváltás és a magyar nyelv feladása. 
* Az anyaországi és a határon túli magyarság szakmai kommunikációjának biztosítása érdekében szükség van 
magyar–magyar terminológiai kutatásokra. 
* A nyelvstratégiai fórum az észt modell szellemében ciklusokra bontott, modern nyelvstratégiával, megújított, vonzó 
nyelvművelő programokkal, s a tragikus létszámcsökkenést megakadályozó disszimilációs programmal – melynek 
része a hatékony presztízstervezés is – tudja elképzelni a magyar nyelv fennmaradását. 
A fórum végén bemutatták a Jelentés a magyar nyelvről 2010-2015. című kötetet, amelyben tanulmányok elemzik és 
szójegyzékek mutatják meg a mai magyar nyelv állapotát. A kötet elején nyelvi ügyekben ajánlások találhatók a 
döntéshozók számára.  
A fórum anyaga 2017 elején Pomozi Péter szerkesztésében és az MNYKNT kiadásában megjelenik.  
 
A legnagyobb magyarok  
2011-ben indítottuk a széphalmi esszékonferenciákat. 2016. június 18-án Széchenyi István születésének 225. 
évfordulójához kapcsolódva A legnagyobb magyarok… címmel rendeztünk konferenciát. Széchenyi István 
Szombathelyen érettségizett, ezért a szombathelyiek büszkén állítják, hogy a reformkor Szombathelyen kezdődött. 
Ezzel a címmel tartott előadást Fűzfa Balázs – pontosabban egy 1858-as döblingi levelet (!) olvasott fel. Köztudott 
Széchenyiről, hogy 1825-ös felajánlása tette lehetővé az Akadémia létrejöttét. Széchenyi nyelvstratégia is volt, hiszen 
az Akadémiát a magyar nyelv és tudomány „mívelésére” alapította meg. Ezt a nyelvstratégiát mutatta be Pomozi 
Péter. A címben szereplő többes szám azt mutatja, hogy nemcsak Széchenyi, de még sokan mások kiérdemelték a 
„legnagyobb” jelzőt. A szubjektív választás a következő volt: Pomogáts Béla Bánffy Miklós (író), Balázs Géza: A 
Bolyaiak, különösen Bolyai János, Pusztay János: Reguly Antal, Egey Emese: Újszászy Kálmán, Minya Károly: Bugát 
Pál, Dede Éva: Ferenczi Sándor. Az esszékonferenciát Halász Csilla előadása zárta. Az ún. „nemzeti sírkert” jelenleg 
5552 sírhelyet tart számon csak Magyarországon. Halász Csilla a legnagyobb magyarok nyughelyeit kutatta fel, és a 
tervek szerint hamarosan kötetbe is rendezi gyűjtött anyagát. Az előadások szünetében megnyílt Pomozi Péter és 
Karácsony Fanni: Archaikus népi imáink című kiállítása: Harangozó Imre néprajzkutató és Nyiri Péter 
irodalomtörténész nyitotta meg. Este pedig a múzeum színpadán Pölcz Ádám irodalmi- és zongoraestjére került sor. 
 
A széphalmi esszékonferenciák sorozata 
2011. jún. 18. Nyelv és lélek esszékonferencia (anyaga részben megjelent a NYÉK-ben) 
2012. jún. 16. Étel és nyelv (anyaga részben megjelent a NYÉK-ben) 
2013. jún. 22. Weöres Sándor 100 „élménykonferencia” (anyaga részben megjelent itt: NYÉK 2013/1-4. 117—144.) 
2014. jún. 21. Irodalmi nyelvünk szülőföldjén (anyaga részben megjelent itt: NYÉK 2014/1-4. 136—157.) 
2015. jún. 20. Lőrincze 100 (anyaga részben megjelent Itt: NYÉK 2015/1-4. 55-69.) 
2016. jún. 18. A legnagyobb magyarok… Esszékonferencia Széchenyi István születésének 225. évfordulójához 
kapcsolódva. 
 
Bihari Nyári Egyetem  
2016-ban (még nem tudtuk, hogy kaphatunk támogatást) újraindítottuk a hajdani legendás nyári egyetemet – de most 
nem Sárospatakon, hanem új koncepcióval Berettyóújfaluban és Nagyváradon (Bihari Nyári Egyetem). Egyelőre igen 
szerény létszámmal, de bízunk abban, hogy az érdeklődés idővel nagyobb lesz. 
 
56 gondolat 56-ról  
56 Amerikától Szibériáig. 56 az egyetemeken, 57-ben az utolsó diákparlamenten, 56 Miskolcon a zeneművészeti 
szakközépiskolában, 56 Kárpátalján, melynek során sokan eltűntek, s csak néhányan bukkantak fel Szibériában, 
finnugor, szamojéd népek között, 56 Amerikában, hogy miként fogadták a 45-49-esek az 56-osokat, 56 erdélyi 
visszhangja, Pongrátz Ödön emlékezése testvérére, Pongrátz Gergelyre, 56 frazeológiája: szemantikai forradalom. Ez 
az 56 gondolat 56-ról című konferencia programjának tömör összefoglalása. - A Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társaságának 2016. évi emlékkonferenciáján ezek a kérdések kerültek sorra, sok-sok alig ismert vagy 
teljesen ismeretlen esemény felvillantásával. Az egésznapos program megható záróakkordja: a Bolyai Önképző 
Műhely nyolc hallgatójának irodalmi estje 1956 egyetemistáinak költészetéből, vallomásaiból, írásaiból. Az programot 
Baranyai Katalin állította össze. A nagy sikerre való tekintettel a műsort megismételték 2016. december 3-án. - A 
program a következő volt:  Pomogáts Béla (irodalomtörténész, az MNYKNT tiszteletbeli elnöke, Magyarország): 
Emlékeim 56-ról, Antal-Lundström Ilona (a zenepedagógia professzora, tudományos kutató, Svédország—
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Magyarország): Októberi csillaghullás - Egy 16 éves miskolci diáklány feljegyzései; Cseke Péter (egyetemi tanár, 
BBTE, Románia): Erdélyi szépírók és képírók, akik Budapesten élték át a forradalmat; Ludányi András (politológus, 
USA, Magyarország): 1956 és az 1945-ös és 1948-as emigránsok; Borsodi Csaba (dékánhelyettes, egyetemi docens, 
ELTE, Magyarország): 56 és az egyetemi ifjúság, Üzenet (Pongrátz Ödön). Birinyi József (Hungarikum Szövetség, 
elnök) kisfilmje; Dupka György (író, Kárpátalja, Ukrajna): 56 és Kárpátalja; Balázs Géza (egyetemi tanár, ELTE, 
MNYKNT, Magyarország): Az ötvenes évek és 56 frazeológiája; „Csönd Erdeje előtt állok” - válogatás 1956 
egyetemistáinak költészetéből (vallomásaiból, írásaiból). Összeállította és előadta: Baranyai Katalin (tanár, szerkesztő, 
OFI, Budapest) és a Bolyai Önképző Műhely hallgatói.  

 
Társaság honlapjának üzemeltetése 

 
A társaság honlapjának folyamatos karbantartása folyik. A honlap szerkesztője Dr. Balázs Géza 
volt. A web site-on a társasággal kapcsolatos anyagokon kívül egyéb, érdeklődésre számot tartó 
hírek jelennek meg.  
 

Részvétel hasonló tevékenységű szervezetek programjain. 
 
2016. április 26. és 28. Hogyan (ne) tanítsuk a nyelvtant? Tandemkonferencia Nagyváradon és Budapesten. 
Partiumi Keresztény Egyetem – Magyar Szemiotikai Társaság 
2016. június 15—19. III. nyelvésztábor, Sátoraljaújhely—Széphalom, Inter Nonprofit Kft. 
2016. szeptember 30. – október 2. Multikulturalitás. 15. Semiotica Agriensis konferencia, Magyar 
Szemiotikai Társaság, Eszterházy Károly Egyetem, Eger 
 

Társszervezetekkel közös programok 
 

 
Kapcsolattartás és együttműködés a Kárpát-medencében és ezen kívül működő magyar kulturális 
szervezetekkel: 
Magyar Írószövetség, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Magyar Tudományos Akadémia 
Irodalomtudományi Intézete, Debreceni Egyetem Bölcsészkara, Szegedi Egyetem Bölcsészkara, 
Tokaji Írótábor Alapítvány, Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület (EMKE), Romániai Írók Szövetsége magyar tagozata, Bihar Megyei Civil 
Szervezetek Szövetsége, Korunk Baráti Társaság, Magyarok Székelyföldi Társasága, Diaszpóra 
Alapítvány, Sapientia Varadiensis Alapítvány, Varadium Alapítvány, CSEMADOK, Szlovákiai 
Magyar Írók Egyesülete, Magyar Értelmiségek Kárpátaljai Közössége,  
Zentai Magyar Művelődési Intézet, Újvidéki Tudományegyetem Magyar Tanszéke, Vajdasági Magyar 
Kulturális Egyesület, Lendvai Magyar Kulturális Intézet, Maribori Egyetem Magyar Tanszéke, 
Őrvidéki Magyar Intézet, Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, 
Ungarisches Medien und Informationszentrum, SMOSZ (Svédországi magyarok Országos 
Szövetsége), Magyar Baráti Közösség (Egyesült Államok) és még számos egyesület. 
A fenti szervezetekkel állandó munkakapcsolatban vagyunk, képviselőiket rendszeresen fogadjuk 
tanácskozásainkon, összejöveteleinken, és amennyiben anyagi lehetőségeink engedik, maghívásaikra 
részt veszünk programjaikon. A kapcsolattartásnak ez a rendszere mozgalmunk egyik igen fontos 
feladatát és tevékenységét jelenti. 
 
Az együttműködés keretében számos határontúli pályázat lebonyolítói vagyunk: 
 

� Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége 
10 alkalommal, összesen 4.370.000.- forint értékben 

- Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozat: Értelmiségi fórum és VII. Carpatica Art Expo 2016 
megrendezésére,  

- IX. EGYÜTT ÍRÓTÁBOR IRODALMI KARAVÁN: költészet napi irodalmi konferencia és író-olvasó 
találkozók megrendezésére, 

- Bartha Gusztáv: Jelenések. Kilenc egyfelvonásos dráma megjelentetésére, 
- Lőrincz P. Gabriella Szürke c. verseskötetének megjelentetésére, 
- Dupka György: KÁRPÁTALJAI MAGYAR MŰVÉSZEK ARCKÉPCSARNOKA c. könyv 

megjelentetésére, 
- Zubánics László: Vitézi végek dícsérete. A nemesség szerepe XVI-XVIII. századi Északkelet-

Magyarország társadalmi fejlődésében c. könyv megjelentetésére, 
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- Dupka György: Kárpátalja magyar művelődéstörténete. Kultúrtörténeti fejezetek Trianontól napjainkig 
című történelmi szociográfia megjelentetésére, 

- Weinrauch Katalin: CIRKUSZVARÁZS. Versek és mesék óvodásoknak, kisiskolásoknak c. könyvének 
megjelentetésére, 

- AZ EGYÜTT IRODALMI, MŰVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2016. évi 6 lapszszámának 
megjelentetésére, 

- X. EGYÜTT ÍRÓTÁBOR IRODALMI KARAVÁN címmel irodalmi konferencia és író-olvasó 
találkozók megvalósítására, 

- Dupka György: A NAGY HÁBORÚ KOLLEKTÍV EMLÉKEZETE KÁRPÁTALJÁN (hősök, 
haditettek, temetők, emlékművek, népi emlékezet és emlékezés) című könyv kiadására, 
 

� Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége 
3 alkalommal, 1.500.000.- forint értékben 

- A Magyar Nyelv Napjai verseny megrendezésére, 
- Unikornis nyelvi tábor és olimpia megrendezésére, 
- KRIZA JÁNOS ORSZÁGOS BALLADAMONDÓ, BALLADAÉNEKLŐ ÉS MESEMONDÓ 

VERSENY lebonyolítására 
� Zubánics László 
1 alkalommal, összesen 500.000.- forint értékben 

- Alkotói pályázat: A múlt tükrében elmerengve - Északkelet-Magyarország mindennapjai a XVIXVIII. 
század fordulóján munkacímű mű elkészítésére 

� Kiss Éva 
1 alkalommal, összesen 300.000.- forint értékben 

- Európai határok 1000 éves törgténete a Kárpát-medencében munkacímű mű elkészítésére 
 

� Shrek Tímea 
1 alkalommal, összesen 700.000.- forint értékben 

- Gion Nándor alkotói támogatásra - Tizenhat csakra munkacímmel kisprózák írása 
 
 

5. Megfelelés a közhasznúsági besorolásnak 
 
A társaság a 2016. év vonatkozásában megfelel a közhasznúsági besorolásnak, mivel 
 - az évi bevétele meghaladta az egymillió forintot 
 - megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a tevékenységét illetően. 
A társaság tevékenységében tartósan a következő személyek végeztek feladatot: 
 - Pomogáts Béla,  Dr. Balázs Géza, Péntek János, Bodó Barna, Cservenka Judit, Dupka 
 György, Máté László, Sárközy Péter, Tar Károly, Moritz László, Zubánics László, Mézes 
 Rudolf, Görföl Jenő 
 
6. Jelen közhasznúsági beszámoló a társaság 2017. május 10-én tartott közgyűlésén elfo-
gadásra került. 
 
 

…………………………………… 
elnök 


