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- tagdíj
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II. Pénzbevételt nem jelentő
bevételek

B.  Végleges pénzkiadások,
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(III+IV+V+VI)
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IV. Ráfordítást jelentő
eszközváltozások

V. Ráfordítást jelentő
elszámolások

VI. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény
(I-III-VI)

D. Nem pénzben realizált
eredmény (II-IV-V)

E. Adózás előtti eredmény
(I+II)-(III+IV+V)

(Adatok ezer forintban.)
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Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év  előző év
helyesbítése

tárgyév

Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése 2.

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

A. Központi költségvetési
támogatás

Tájékoztató adatok

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Végleges pénzbevételekből,
elszámolt bevételekből a köz-
hasznú tevékenység bevétele

H. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráfordításokból a köz-
hasznú tevékenység érdekében
felmerült pénzkiadás, ráfordítás

I. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráfordításokból a
személyi jellegű ráfordítás
(kiadás)

- ebből: vezető tisztségviselők
 juttatásai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

J. Adományok
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése
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TEVÉKENYSÉG 

2019-ben az MNYKNT (Anyanyelvi Konferencia – AK) részben az Anyanyelvápolók Szövetségével, 

részben más szervezetekkel együtt számos sikeres rendezvényt bonyolított le. Az eseményekről mind az 

AK-Hírlevelekből, mind pedig a honlapról lehet tájékozódni.  

HÍRLEVELEK 

2019-ben 8 hírlevelet küldtünk ki (AK-Hírlevél 46–53).  

RENDEZVÉNYEK 
2019. márc.  23.   
Kárpát-medencei korrektorverseny, Duna Palota,  Budapest .  A Magyar Nyelvi  
Szolgál tató Iroda rendezvénye, az MNYKNT társrendező. További  információk it t :  
www.e-nyelv.hu.  Minya Károly  öt lete  a lapján a Magyar Nyelvi  Szolgáltató Iroda 2019-
ben meghirdet te  az I .  Kárpát-medencei  korrektorversenyt .  A versenyt 2019. március 23-
án a Duna Palotában rendeztük meg. Több mint 80-an jelentkeznek,  ebből  határ időre 
80 fő jelentkezését  fogadtuk el ,  végül 72-en jelentek meg a versenyen. A 72 versenyző 
a Kárpát-medencén innen és túlró l  érkeztek hozzánk: Budapestről ,  Dunakesziről ,  
Dunaharaszt iból ,  Érdről ,  Vecsésről ,  Gödöllőről ,  Sződről ,  Csobánkáról ,  Miskolcról ,  
Pécsről ,  Kecskemétről ,  Szegedről ,  Debrecenből,  Zalaegerszegről ,  Győrzámolyból ,  és  
nagy örömünkre Kolozsvárról ,  Marosvásárhelyről ,  Horgosról .  A munkahelyek is  igen 
színes képet mutatnak:  MTA Nyelvtudományi  Intézete,  ELTE, ME, EKE, PTE, NKE, 
KGRE, Újvidéki Egyetem, MTVA, RTL, önkormányzatok, Országgyűlés Hivatala ,  
Külügyi  és  Külgazdasági Minisztér ium, Új Színház, h ír lapok és  magazinok 
szerkesztősége,  valamint iskolák .  A versenyzők szakmái is  sokfélék voltak :  korrektor ,  
újságíró,  szerkesztő, fordító,  tudományos munkatárs ,  tanársegéd, tanár ,  lektor ,  
kommunikációs ,  market inges ,  művészet i  vezető , informatikus,  gyógyszerész,  
úszásoktató,  egyetemi hal lgató ,  szabadúszó, nyugdíjas .  
 
2019. ápril is 13.   
Budapest és  az ország 10 megyéje .  53.  magyar  nyelv hete,  Magyar nyelv határok nélkül .  
30 éves az Anyanyelvápolók Szövetsége.  Az Anyanyelvápolók Szövetsége és az 
MNYKNT közös rendezvénye.  
Az 53.  magyar nyelv  hete alkalmából  május 18. és  25. között  országszerte  előadásokat ,  
versenyeket ,  foglalkozásokat tartanak. Az idei  téma: a modern magyar irodalom nyelve.  
 
Országos megnyitó ünnepség 
2019. május 18. (szombat)  09.30 – Petőfi  Irodalmi Múzeum, Budapest 
Klinghammer István professor emer itus (ELTE) e lőadása 
Az Anyanyelvápolók Szövetségének ünnepi közgyűlése 
Szervezi :  Anyanyelvápolók Szövetsége 
 
Győr-Moson-Sopron megye 
2019. május 20. (hétfő)  16.00 óra,  Nyúl  Faluház, Nyúl ,  Szent  István tér  
Örkény István író a mai magyar irodalomban.  Előadó: Prof .  dr .  Balázs Géza nyelvész,  
néprajzkutató , tanszékvezető egyetemi tanár .  Szervező: Géberné Gombás Márta TIT 
tag.  
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Vas megye,  Szombathely  
2019. május 20. (hétfő)  – szakmai előadások, diákkonferencia  
2019. május 21. (kedd) – mai magyar irodalom f i lmes formanyelve rendezvény,  
f i lmvet ítés  és  beszélgetés 
2019. május 22. (szerda) – a mai magyar irodalom sajtónyelve – civi l  zsurnal iszták,  
diákújságírók, irodalmi  portálok kerekasztal  beszélgetése 
Szervező: Vas Megyei  Tudományos Ismeretter jesztő Egyesület  
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza 
2019. május :  Minya Károly:  nyelvművelő előadás egyetemistáknak 
Szervezi :  TIT Jurányi  Lajos Egyesülete  
 
Heves megye, Eger  
2019. május 28. (kedd) 16.00 Balázs Géza: Mi mindenről áru lkodik a nyelvhasználat?  (A 
lélektantól az orvostudományig)  
Szervező: Egri  Nyelvművelő Kör 
 
Veszprém megye,  Veszprém 
2019. május 24. (péntek) 16.00 Veszprém, a nyelvészek városa .  Kiá l l í tás  a Veszprém 
Megyei Honismeret i  Gyűjtemény dokumentumaiból .  Eötvös Károly  Megyei Könyvtár ,  
8200 Veszprém Komakút tér  3.  88/560-620 
Szervező: Eötvös Károly Megyei Könyvtár  
 
Veszprém megye,  Badacsony 
2019. május 29—31. (szerda-péntek)  Határta lan magyar irodalom 
Az MNYKNT konferenciá ja  
A Nyelvünk és Kultúránk 2018.  évfolyamának sajtóbemutatója  
Szervezi :  MNYKN 
 
Csongrád megye, Szeged 
2019. május 24. 15.00 I rodalmi-anyanyelvi  séta  Szegeden 
Szervező: Csongrád Megyei Honismeret i  Egyesület  
 
2019. május 20. 15.00 Miklós Ágnes Kata (főiskolai  tanár) :  A belőrmész és a popont – 
a magyar nyelvúj í tás  szóalkotás i  módszerei ;  Diákszínjátszók: Örkény egypercesek. Vitéz 
János Tanárképző Központ (Esztergom, Majer István u .  1-3 .)  
Szervező: Péczel i  József Komárom-Esztergom Megyei  Honismeret i  Egyesület  
 
2019. május 29-31.  
Badacsony.  Magyar  irodalom határok nélkül .  Az MNYKNT rendezvénye. Közgyűlés .  
Határtalan magyar irodalom címmel rendezett  konferenciát  a Magyar  Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága május 29-31-én Badacsonyban.  
A konferencia  egy-egy nagy napot szánt  a Kárpát-medencei ,  i l letve a  nyugat i  magyar  
irodalom megtárgyalására.  Kárpátal ját  4,  a  Felvidéket 3,  Erdélyt ,  a  Part iumot és a  
Délvidéket 1-1 előadás képviselte.  
Zékány Kriszt ina ,  az ungvári  egyetem tanszékvezetője bemutatta A kárpátal jai  
magyarság a 21.  században című kötetet ,  egy másik előadásában viszont  ennek az 
irodalomnak a helyét ,  helyzetét  vizsgálta  az ottani  középiskolai  és  egyetemi oktatás i  
programban.  
Ő is ,  és  a Kárpáta l ja irodalmi é letét  bemutató Dupka György író,  a Kárpátal ja i  Magyar  
Művelődési  Intézet  igazgatója is  jelezte  a problémát,  hogy az ottani  f iata lok jó  része a  
Kárpátal ján megkezdet t  tanulmányait  Magyarországon folytat ja,  s  nem biztos,  hogy 
vissza szándékoznak térni a szülőföldjükre .  Dupka György fel idézte,  hogy a szovjet  
érában két  magyar író képviselte Kárpáta l ját :  Kovács Vilmos,  akinek Holnap is  élünk 
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című regényét bezúzták, a másik író,  Bal la László negat ív recenzióinak „köszönhetően”.  
A rendszerváltás  után felpezsdül t  irodalmi életet  je lz i ,  hogy a 150 ezres magyarságnak 
öt József Att i la-d í jas  í rója van és hárman tag jai  a Magyar Művészet i  Akadémiának. A 
jövőt i l letően azonban nyugtalanító a nyelvtörvény, amely – ha nem változik – megöl i  a  
könyvkiadást ,  mert  anyagi lag nem képesek mindent ukránra lefordítva is  megjelentetni .  
A szovjet  időkben üldözött  Kovács Vilmosnak igazságot szolgáltatott  az utókor azzal  
is ,  hogy irodalmi társaságot neveztek e l  ró la .  Ennek vezetője,  a  f iatal  költő ,  Marcsák 
Gergely azonban nem a névadó, hanem Vári  Fábián László költészetében a verseszményt 
és a múlt idézést  elemezte „…roskad az erkölcs ,  bomlik a kéve” címmel.  
Forrás :  http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/hatartalan-magyar-irodalom-anyanyelvi-
konferenciat-tartottak-badacsonyban/ 
Bővebb beszámoló: https://felvidek.ma/2019/06/hatartalan-magyar-irodalom/ 
 
2019. máj.  30-31.   
Szombathely,  Nagyrákos.  VI .  Józsa Péter-szeminárium – Józsa Péter  
művelődésszocio lógiai  írása it  újraolvasva… A Magyar Szemiotikai  Társaság 
rendezvénye, társrendező: MNYKNT. 
Kitágult  a  v i lág,  a  v i lág „kis ímult”,  az emberiség Godot-ra  vár… foglalható össze  
címszavakban Markó Péter előadása.  A szimbólum több tudomány fogalma,  összekötő 
szereppel b ír ,  áté lhetővé tesz i  a  közösségi tudatformákat ,  összeköti  a közösséget ,  emelte  
ki  több éve folyó sz imbólumkutatásuk tapasztalata iból  Kapitány Ágnes  és Kapitány 
Gábor.  Gráf ik Imre a  népművészetre vonatkoztatható esztét ikai  jelentéstöbbletről  
értekezett .  Meglátása szer int  felértékelődnek a kézműves termékek,  mert kiemelkednek 
a tömegtermelésből .  Hogyan lehet festményekről vagy zenéről beszélni?  Újvár i  Edit  az 
erős európai verbál is  kultúra hagyományairó l  és  vá ltozása iról  szól t .  Balázs Géza a  
vi lágot  je l lemző kulturál is  sokkról  mint  szemiotikai  je lenségről  értekezett .  Az őrségi  
Nagyrákos polgármester i  hivatala,  Baksa Eszter polgármester hatodszor látta vendégül  
a Józsa Péter  emlékére megrendezett  szimpózium résztvevőit .   Józsa Péter  uto lsó 
éveiben sok időt töltöt t  nagyrákosi  falus i  házában, a nagyrákosi  temetőben nyugszik .  A 
Magyar Szemiotikai  Társaság 2002 óta rendez emlékére,  sokoldalú munkásságának,  máig 
ható hatásának értékelése szimpóziumokat .  A sz impóziumok anyagát  a  Vasi  Szemle 
rendszeresen megje lentette .  
 
2019. jún.  12-19.  
Aranyosapát i ,  Aranyossziget .  Kárpát-medencei  gyermektábor szavalóversenyeken 
helyezést  elért  gyerekeknek.  
A Falvak Kultúrájáért  Alapítvány, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi  Társasága  
(Anyanyelv i  Konferencia) ,  a Magyar Olvasástársaság és a Kárpátal jai  Magyar Iskolai  
Könyvtárakért  Alapítvány szervezésében. Elsőorban határon túl i  magyar nyelvi  
versenyeken s ikeresen szereplő álta lános- és középiskolásoknak, de érkeznek venezuelai  
cserkészvezetők is .  A tábor harmadik éve rendezi meg a A Falvak Kultúrá jáért  
Alapítvány,  a  Magyar  Nyelv és Kultúra Nemzetközi  Társasága (MNYKNT),   a  Magyar  
Olvasástársaság és a  Kárpátal ja i  Magyar Iskola i  Könyvtárakért  Alapítvány  – az 
Anyanyelvápolók Szövetsége anyagi támogatásával .  Aranyossziget a neve a  
Vásárosnamény mellett i  Aranyosapát i  i f júsági  táborának. Ízel í tő a  gazdag programból:  
 
Június 17. (hétfő)  
 
16.00   Ünnepélyes megnyitó (zászlófe lvonás,  t isztelgés írók,  költő,  nyelvészek és  
műfordítók, valamint folklór isták és mesemondók lovagi emlékoszlopainál  a Kultúra 
Lovagrendje Emlékparkjában)  
17.00  Díszvendég: Jusztus Mariska néni  (Tiszaszalka)  
 
Június 18. (kedd)  az Anyanyelvi  Konferencia napja  
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9.00   A magyar nyelv gazdagsága.  Előadó: Balázs Géza (Budapest) ,  Anyanyelvi  
Konferencia elnöke 
10.30  Nyelvi  i l lemtan. Előadó: Blankó Miklós (Budapest) ,  az ELTE doktorandusza 
13.00  Irodalmi zarándoklat :  emlékezés :  Petőf i  Sándorra,  Kölcsey Ferencre és Móricz 
Zsigmondra 
 
Június 19. (szerda)  
 
9.00  Hogyan mondok verset?  Előadó:  prof .  dr .  Pusztay János (Szombathely)  
10.00  Magyar nyelvünk fontossága és külhoni megíté lése .   Előadó: Moritz László  
(Stockholm-Budapest)  MNYKNT alelnök 
10.30  Ex- Libr is  készítése 
 
Június 20. (csütörtök)  
 
9.00 A várépítészet  tör ténete.  Előadó: Faragó György (Budapest)  
10.00  Történelmi regények ihletői .  Előadó:  Gáspár Ferenc (Budapest )  
13.00  Fürdés a  Szi lva Gyógy és Termálfürdőben,  
19.00  Magyar cserkészek élete Venezuelában 
 
Június 21. (péntek)  
Hazautazás .  
 
2019. június 19-23.  
Sátora l jaújhely,  Széphalom. 6.  nyelvésztábor.  Meghívott  e lőadó:  Kövecses Zoltán 
professzor (A nemzet metaforái) ,  Kiss Gábor és Temesi Tímea (Tinta Könyvkiadó) :  
Magyar szótár irodalom; Egy magyar kulturál is  szótár  tervezete 
 
2019. június 22.  
Széphalom. II .  Rákóczi  Ferenc-emlékkonferencia .  Az MNYKNT esszékonferenciá ja .  
Emlékezés II .  Rákóczi  Ferencre és a  kuruc szabadságharcra 
 
*A sátora l jaújhely i  levéltár  a  történelmi Magyarország legrégebbi egyben megmardt  
levéltára.  Feltűnő, hogy a h ivata los iratokban már a 17. századtól  tömeges a  
magyarnyelvűség. Eredet i  Kazinczy és Rákóczi Ferenc kéziratok (Oláh Tamás)  
* Két  egymásra épülő , egymásra és a  korra is  ref lektá ló Rákóczi-f i lm: Rákóczi hadnagya 
(1951) ,  A Tenkes kapitánya (1963) .  (Fráter Zoltán)  
* Rákóczi „ irodalma” – az irodalom „Rákóczi ja” (Blankó Miklós)  
* Háromszoros csavar van Thaly Kálmán „hamis kuruc dala iban”: 1.  nagy dérrel-dúrral  
leleplezték 10 maga ír ta kuruc versét  és  ez maradt  meg a köztudatban, ámde:  2.  ő már  
korábban leleplezte magát ,  csak oda kel lett  volna rá f igyelni ,  de persze megvolt  az oka 
arra,  hogy 3 .  mégis  el rejtse magát a bujdosó versekben, mert maga is  bujdosott…  
(Balázs Géza egy korai  igazságügyi nyelvészet i  példáról)  
* Rákóczi Ferenc hamvainak 1906-os hazahozata la ,  sajtóvisszhangja .  (Halász Csi l la)  
 
A Rákóczi  Ferenc  e s székonfer enc ia 300.000 Ft  támogatás t  kapot t  az NKA-tó l .  
2019. július 22-27.  
4. part iumi szabadegyetem. A Part ium irodalma, néprajza.   
 
A Part ium irodalma,  nyelve,  néprajza 
 
Július 22. hétfő 
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14.00 János Szabolcs (PKE): Várad irodalmi helyei  
15.00 Balázs Géza (ELTE, PKE): Nagyvárad nyelve 
16.00 Berettyóújfa lus i  séta,  termálfürdő 
20.00 Nagy-Várad-veté lkedő (János Szabolcs és Balázs Géza)  
 
Júl ius 23. kedd 
 
Tanulmányi  k irándulás :  Hegyköz.  A part iumi Hegyköz Nagyvárad közvet len közelében 
fekszik,  tömbmagyar k istérség.  Útvonal :  Bihar (földvár) ,  Szalárd (református templom) ,  
Siter  (református templom), Hegyközszent imre (Szent Imre elmékére épített  k i látó,  
pincesor) .  Bográcsozás ,  borkóstoló .  Vezet i :  Szi lágyi  Ferenc (PKE), Szi lágyi  Zsuzsa 
(PKE) 
 
Fi lm: Talpalatnyi  föld (Szabó Pál bihar i  tr i lógiájából ,  rendezte:  Bán Frigyes ,  1948)  
 
Július 24. szerda 
 
9.00 A. Molnár Ferenc (ME, DE):  Piskárkosi  Szi lágyi  Sámuel (Debrecen, 1719 — 
Hegyközkovácsi ,  1785)  debreceni  püspök, pol ihisztor é lete és munkássága:  „Akinek 
Kazinczy is  megírta  az é letrajzát ,  s  lelkész volt  Bihardiószegen is ,  és   
Hegyközkovácsiban is  élt .  Járt  Nagyváradon,  több leszármazott ja élt  Berettyóújfaluban 
és él  Debrecenben…” 
10.00 Bárth János (nyelvész,  ELTE): A Part ium nyelvjárásai ;  informat ika és  
nyelvjáráskutatás  
14.00 Szűts-Novák Rita  (OSZK): Bihar i  élet  a  dual izmus korában 
15.00 Szűts Zoltán (BME: Határtalan internetes kommunikáció és média)  
 
Július 25. csütörtök 

 
9.00 Egr i  Dorottya (ELTE): Lányregények és i rodalomoktatás  
Juhász Zoltán (ELTE):  Balass i  reloaded 
Blankó Miklós (ELTE):  Szent László füve 
Tuba Márta (Gárdonyi Géza Gimn.,  Érd) :  Mikszáth Aranyt o lvas  
11.00 Balogh Andrea (PKE): Part ium regénye (Tabéry Géza: Frimont-palota)  
19.00 Hartay Csaba ( író-költő-gazdálkodó, Szarvas) :  Irodalom és mezőgazdaság 
„…említsük meg Hartay Csaba írót ,  az ú j  magyar „Horat iust” ,  a magyar part ikulár is  
irodalom egyik vitathatat lan húzónevét ,  őstermelői igazolvánnyal rendelkező okleveles  
Aranykalászos gazdát ,  az örkényi „egypercesek” félperces TÖMÖRkényekké sűr ítőjét ,  a 
magyar költők csővezetékkel történő gabonael látásának Vlagyimir Putyinhoz fogható  
referensét ,  a Juhász Ferencről  e lnevezett  Aranymókusrendpézsmapocok-
mezeirágcsálócsincsi l lagcsávó-dí j  idei  várományosát ,  aki  Budapestre  jövet Nagy piros  
traktorjával  akadhatott  el  valahol  a Nagy magyar  Pusztaságban.” (Debreceni Balázs ,  
Irodalmi Jelen)  
 
Július 26. péntek 
 
9.00 Arató Balázs (KRE) és Aratóné Nagy Ágnes (Arató Ügyvédi Iroda) :  Barangolás a  
jogi  nyelv útvesztőiben 
11.00 Balázs Géza (ELTE): Vasútnéprajz:  Par t ium és a vasút  
14.00 Séta a Pusztatemplomhoz 
19.00 Minya Károly (NYE):  Kik a  t irpákok?  
 
Július 27. szombat 
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Ráadásnap 
 
A 4. par t iumi szabadegye t em 2.000.000 Ft  támogatás t  kapot t  az  NKA-tó l  
 
2019. szeptember 19-21.   
Nagyvárad.  A fordító mint kultúra-  és  irodalomközvet ítő.  PKE és MNYKNT közös  
rendezvénye 
A nagyváradi  Part iumi Keresztény Egyetem és  a  Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társasága,  együttműködésben a Regensburgi  Egyetem Magyar  Intézetével  
(Hungar icum) , nemzetközi  tudományos konferenciát  szervezett  a 2019.  szeptember 8-
10. között .  
A fordítás  kérdésköre a tudomány történetében olyan kutatás i  témát jelent ,  amely 
számos tudomány vagy tudományág érdeklődésének középpontjában ál l ,  így  egyszerre 
képezi a f i lo lógia ,  a nyelvtudomány, a fordítástudomány, az összehasonlító irodalom, a  
f i lozóf ia és  a pszichológia vizsgálat i  tárgyát ,  sajátos interdiszc ipl inár is  
megközel í téseknek adva ezálta l  teret .  
A fordí tás  ugyanakkor egy magányos  művészet .  Annak el lenére,  hogy az irodalmi  művek 
közvetítésének lendülete gyakran maguktól a  fordítóktól ered, és  ezáltal  a fordító a  
kulturál is  cserefolyamatok egyik legfontosabb szereplőjévé vál ik,  elenyésző azoknak a 
szakmai  tanulmányoknak,  konferenciáknak a száma,  amelyek a  fordító személyével ,  
személyes preferenciáival  és  mot iváció ival ,  szerepfe lfogásával  foglalkoznak.  
 
2019. november 8-9.   
Budapest .  20.  Kárpát-medencei szónokverseny és retorikai  konferencia .  Rendező: ELTE 
TÓK és MNYKNT. 
2019-ben is  az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Kiss János altábornagy utcai  Tanító -  
és  Óvóképző Kara adott  otthont a Kossuth-szónokverseny és retorikai  konferenciának.  
Az eseményt ,  az 1999-ben megrendezett  első versenyhez hasonlóan, Pokorni  Zoltán  
polgármester nyitotta  meg.  
2007-ben a közügy és a  magánügy vol t  a szónokverseny kötelező témája,  ami jós latként  
is  megál l ta a  helyét .  Hiszen maga a program mára egyszerre vált  közüggyé,  és  egyben 
magánüggyé azok számára,  akik a  szervezésében szerepet  vál lalnak – hangzott  el  a 20.  
Kossuth-szónokverseny és retorikai  konferencia  bevezetőjén,  ahol  a  szervezők nevében  
beszélő Pölcz Ádám adjunktustó l megtudhattuk,  hogy a programot elsőként 1999-ben  
az ELTE Tanárképző Főiskolai  Karán, a  mai  Pedagógia i  és  Pszichológia i  Karon 
rendezték meg,  majd járt  a Jogtudományi  Kar  dísztermében és  az ELTE 
Bölcsészettudományi Kar Kar i  Tanácstermében. Innen került  a Tanító- és  Óvóképző 
Karra 2016-ban. Az immár két évt izedes múltra v isszatekintő rendezvényt Adamikné 
Jászó Anna professzor  asszony álmodta meg és szervezte hosszú időn keresztü l ,  raj ta  
kívül  a zsűriben helyet  fogla ló Koltói  Ádám vesz részt a kezdetek óta a megvalósításban. 
A je lenlévőket köszöntő Márkus Éva rövid tör ténet i  visszatekintésében elmondta ,  hogy 
a tanító-  és  óvóképző kar e lődintézménye az 1869-ben Eötvös József  által  alapítot t ,  150 
éves Budai  Képző,  1959-től  a felsőfokú Tanítóképző Intézet ,  1975-től  Budapest i  
Tanítóképző Főiskola  néven működött az intézmény, majd 2000-től  az ELTE karává 
vált .  
Forrás :  https://www.hegyvidek.hu/aktualis/hirek/kossuth-kovetoi 
 
A Kossuth-szónokverseny  1.000.000 Ft  támogatás t  kapot t  az NKA-tó l .  
 
A 2019-es év felkészülés a  13.  anyanyelv i  konferenciára,  amely azonban a koronvírus-
járvány miatt  e lhalasztódott .  
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KIADVÁNYOK 

Digitális SzókincstárDigitális SzókincstárDigitális SzókincstárDigitális Szókincstár    ((((szokincstar.huszokincstar.huszokincstar.huszokincstar.hu))))    

A digitális szókincstár célja: a népi nyelvészet körébe sorolható, a magyar nyelvvel kapcsolatos 

reflexiók gyűjtése, közreadása, nyelvileg és szakmailag ellenőrzött fórum létrehozása. Egyszerre népi, 

szakmai és folyamatosan interaktív szókincsgyűjtési, -népszerűsítési, -ajánlási fórum. A honlap 

különleges (főleg archaikus, irodalmi, valamint új) szavak gyűjtőhelye. Szavakat bárki ajánlhat, beírhat 

(a szó alakja és jelentése, valamint a gyűjtés helye feltüntetésével), ezeket bárki láthatja, ehhez 

magyarázatot, véleményt fűzhet. Ezzel egy sajátos, népi szókincsgyűjtemény jön létre, amelyben bárki 

kereshet, ahhoz gondolatokat fűzhet, annak anyagát gyarapíthatja.  

A honlaphoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás a Kárpát-medencei magyar nyelvi és szaknyelvi 

adatbázis. A maTer (Magyar Terminológia) címmel indított, a Kárpát-medencei szaknyelvi egyesítést 

célzó nyelvstratégiai program anyagának tárhelye – kereső funkcióval. Az első négy anyag már 

elkészült, ezek nyitják a sort, a szaknyelvi terminológia dokumentálása és közzététele a továbbiakban 

is folytatódik.  

EEEE----NYÉK (NYÉK (NYÉK (NYÉK (www.mnyknt.hu/enyek/www.mnyknt.hu/enyek/www.mnyknt.hu/enyek/www.mnyknt.hu/enyek/)))) 

2019-ben 52 írás jelent meg a Nyelvünk és Kultúránk internetes változatában, az E-NYÉK-ben 

(mnyknt.hu). (Az internetes kiadvány 2019-ben is kapott NKA-támogatást 1.000.000 forint összegben.) 


