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Adósám:

Oldal :

t9666244-2-42
Regisárációs sám: PK.60.475

Közhasznú eredménykimutatás a kettős köny}Yitelt vezetó kiizhasznú szeryezetek részére
Beszámo|ási időszak: 20l l. janüár 0l' . 20 | l' december 3 |.
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A gazdá|kodó képvise|óje
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lOOOHUF Előzó év Ttárgév

A. tsszes kózhesznú tevékenység bevétele 42ÍM.3 38 210
A . t . Közhasznú célú műkiidésre kapott támogatás 34 567 30  l l r
A . l . A . - a|apítótól 0 0
A . l  . B . - krzponti költségvetésbő| 3r  730 26392
A . l . c . - helyi önIormányZamól 0 0
A .  l .D . - egyéb 2 831 3  719
A.2. Pá|yázati úton e|nyert támogatás 0 0
A.3. Közhasznú tevék€nységból sármazó bevé.e| 6 691 4 670
A.4. Tagdíjból származó b€véte| 1 396
4.5. Egyéb bevéte| r89 2 852
B Ví||a|}mísi tevékenység bevétele 0 0
c. Grzcs tevétel 6+r; 42t43 38 210
D. Közhasznú tcvélrcnysóq ÉÍord|t&ri űu20 dó 0ó8
D. l Anyagj el legú ráfordításai 25 046 20 362
D.2. Személyi je||egű ráfordítások r7  008 22 443
D.3. ÉrtékcsökkenéSi IeiráS 260 683
D.4. Egyéb ráfordítások 3 702 2 208
D.5. PénZüsvi núYeletek ráfordításai 4 312
D.6. Rendkivü|i ráfordítások 0 U

E. vállNlkoási t€vékenység nífordításai 0 0
E . l . Anyagje| |egii ráfordítások 0 0
E.2. Szemé|yi jelIegű ráfordÍtások 0 0
E.3. Értékcsökkenési leírás 0 0

Egyéb ráfordíttísok 0 0
E.5. Pénzügyi műYeIetek ráfordításai 0 U

E.6. Rendkivü|i ráforditások 0 0
F. tsszrs *rorarli @*f) 6UZg 4ó 0ó8
G. Adóás e|ótti vó|lell.oási credmény (FE vag/ c.F) 0 0
IL Adólizet&i köte|gzettség 0 0
L Tárgévi vá||alkozási eredmény (G.lt) 0 0
J. Tárg/éYi közhbsznú eredmény (A.D) 3177 -7 858

Budapest .  20 l2.  május l6 '

A köZzétett adatok könyvvizsgá|attal nincsenek alátámasz|va.



Adószám: |9666244-2-42

Bejegzó szen: Fóvá'rosi Bíróság

Regisztríciós szám: Pk.6M75ll 989

Maryar Írószövetség
1062 Budapest, Bajza utca 18.

Tájékoztató adatok
a kettős könywitelt vezető közhasznú szervezetek

reszere

Bcszómo|ási időszak: 20l1'január 01. - 20l l. december 31.

Budapes! 2012. május 16.

Q=\=*-Lt
A gazdálkodó
képviselője'ffi

Wh

6:t
E

a *ooet.t aaátot t.onywi"sgaaüal nincsenek alátámasáva.



tvÚsz
Adósám: 19ffi244-242
Regisffciós 3?4'n: PK.60.475

TáiékoztrÚó edrÚok e keÍÚűo könywitelt vozetó k6zhasaú lzerozetek Íégzér9
Besfuolási idógzalc 20l l. jeuár 0l. .20l l. december 3l.

qj.^-"A_. Lr
A gazdálkodó képvise|óje

A közzétett adatok könywizsgálatüal nincsenek alátámasztva.

Budryest 2012' május 16.



Adószám:

Bejegző szen:

Regisztrációs szám:

19666244-2-42

Fóvfuosi Bíróság

Pk.60.47511989

1062 Budapest, Bajza utca 18.

Egyszerűsített éves beszámoló''A'' eredménykimutatása
(összköltség elj árással)

Beszámolási idószrk: 201 l . jaru.ír 01. - 201 l . december 3l .

Budapest' 20t2. május 1ó.

0J..-^P--'(
A gazdátkodó
képviselője

A közzétett adatoi krnywizsgáJattal nincsenek alátáÍnasztva.

Í-el



MÍsZ

Adószám: 19666244-2-42
Regisztrációs szám:

Egyszerűsített éves beszámoló mér|ege ''A'' változat
A mér|eg fordulónapja: 20l l. december 3l.

Oldal:

IOOOHUF E|iiző év Tárryév

01. A. Befcktet€tt €szközök (02-(M' sorok) 2 531 4 883
02. l. lmmateriá|is javak 437
03 . II. Tárgyi eszköZök 2 094 3 896
04. I I |' Befektetett pénzÍigyi eszköZök 0 550

05. B. Forgóeszkózók (06{9. sorok) 15ffi7 7m5
06. I. Készletek 0 (t

07 . l l . Kovetelések 3  190 5 612
08. ll l . Ertékpapírok 0 0
09. lv. Pénzeszközök 12 477 z  )  t J

10. o 0

l l . 18 198 12 Eot

,2. E 431 572
13 . l. Jegyzett tőke | 729 | 729
14. [[. Jegyzen. de még be nem |lzetett töke (- 0 0
15 . I l l. Töketartalék 9 8'19 0
l ó . IV. Eredménytartalék -3 t1'l 6'102
17 . v' LekötÓtt tarta|ék 0 0
18 . VI. Értékelési taxtalék 0 0
19 . VIl.Mérleg szerinti eredmény 0 -7 859
20. E. Cé|tartátékok 0 0
21. F. xöte|ezettséqcl (22.24. sorok) 9 767 tt 164
22. I. Háhasorolt kötelezettsépek 0 0

Il. Hossai leiiírani kÓtelezettsések 4 400 4 400
24. ltl.Rövid lejríratu kötelezettségek 5 367 1 364
2S. 0 472
26. roRRÁso.K (PAssztvli$ ÖsszEsEN (12+2$+21+25. $or) lE T9E 12 808

0-jL---"r-* ' L'
A gazdá|kodó képviselóje

A köZzétett adatok könwvizseálattal nincsenek alátámasáva.



Magyar Irószövetség
osszesített kiegészítő me||ék|et

a 2011. évi közhasznúsági jelentesbez

1J. ÁltalónosjettemzőÍk

1.1.1. Cégadatok

Név: Magyar Írószövetség
Forma: Ktiáasznú szervezet: Egyéb köáestiilet
Adószrím: 19666244-2-42
Cégjegyzékszrírn: PK.60'475
Alapításideje: |990.03.26.
Jogelód: Magyar Írók Szövetsége (alapítrís: 1945)
Tevékenysége: - fiítevékenység: A Szövetség elsődleges célja a magyar

iroda|om, a kortiírs magyar írók sze|lemi'
intézményi és anyagi feltéte|einek
megteÍemtése, megőrzése, az irodalom a
magyar kulturában játszott szerepének erősítése,
évszánadok a|att kivivott európai rangjanak és
művészi minősésének ferurtartása'

Hálózat.' = közoont: 1062 Budapest, Bajza u.18.

A konszo|idációs csoport vállalkozásai: konszolidációs kötelezettség nem ál fenn.

1.1.2. Cégiellemzők

Besámo|ó aláírasrfu.a jogosultak nevei: Szentmrírtoni elnök
János
Erős Kinga Andrea 1;166

Elnökségi tagok: Ács Margit' Iancu Laura' Kiss Gy. Csaba, Mezey Katalin'
Vasy Géza, Vári Fábián Lász|ó

Könywizsgáló:
Jogi képviselet: Gál András Levente Ugyvédi |roda, Budapest
Szímlavezető bankok: . Ft: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.' Budapest

- devizz:
Engedélyhez kötött tevékenységek:

o Közhasznú minősítéssel: Rendelkezik
o Tevékenységfiiggő bírósági bejeryzéssel: Rendelkezik

Sajátos tevékenységge| kapcsolatos, jogszabályban előírt információk köre: -.

1.1.3. Működési rendszer

A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszenel történik' amely a
bevitt adatok zírt feldolgozását biáosítja.



1.1.4. Számviteli rendszer

Kön}.wezetés pénzneme: Forint
Könyvelési rend: kettős könywitel
Üzleti év: 2011
Eredménykimutatrás tipusa: Közhasznú egyszenisitett éves beszámoló

eredménykimutatása
Mér|eg vií.ltozata: Köáasmú egyszenisített éves beszámoló

menege
Mérlegkészítés cégi időpontja általában: május 31.
Mérlegkészítés cégi idópontja mérlegtéte|enként: egyes mérlegtételeknél rögzített
Könywizsgálati zrírás időpontja:
A hitelesítés tartalmi alapja: éves beszrímoló
A kötelező beszárnolas formája: egyéb beszrfunoló, típusa: közhasmú

egyszenísített éves beszímoló
Mérleg tago|asa: - felvett új tételek: nincsenek.

- összevont tételek: nincsenek.
Eredménykimutatiís tagolrísa - felvett új tételek: nincsenek.

- összevont tételek: nincsenek.

A szírnviteli alapelveket jel|emző elóíriísok:
= szrírnviteli alapelvektől való eltérés: -.

= a könywizsgá|at ált'z| engedélyezett, tiirvényi előínísoktól va|ó eltérés: -.

= alkalmazott értékelési elvek változása: -.

= megváltozott minősítésű eszközök vagy kötelezettségek: ..

= jelentós tisszegú hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés éyére: a
mér|egfoösszeg2Yo-a.

= lényeges hibahatás az utolj ara kózzétett Íjzl'eti év besziírnoló sajélt tőkéjének 20%o.a

= tartósság: az ríllomrírryba vétel időpontjától ffiggetlenül, egy éven tul jelentkező,
ríLllandó, folyamatosan csökkenő/növekvő tendencia.

= a jelentős, lényeges, meghatÍtrozó minősítések az adott eszközcsoport mellett
rögzítettek. Mérlegsor a római betíis sor, mérlegtétel az arab szímos sor.

= éves zrírásunk' anól készített elszámolásunk előírásszení, következetes,

= munkrlrrkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vá|lalkozas
fol}tatásrínak elve mellett alka|mazuk.

A feldolgozís teljeskörűségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja. Az éves zÍtás és a
mérlegkészítés időpontja között a cég he|yzetét módosító lényegi információk nem merültek
fel, így a cég zÍrási adatai a múködó vállalkozás szerint értékeltek.



1.2. Maglardzatok az egtes mérlegtételekhez

1.2.1. Immateriá|is javak

a) Tartalma:
o Szoftver
o Üzleti vagy cégérték

b) Értékelése-elszámoliísa:
o A nyilvríntartás alapja a beszerzési érték
o Az értékelés módja: egyedi'
. Maradviínyértékmeghatározása: -.
r Az értékcsökkenés elszimolrísi módja: a bruttó értéke vetített lineríris' az aktiválás

napjától, a haszná{at idejének egyedi megítélése szerint. Elszrímolasrínak gyakorisága:
éves.

o Terven felüli értékcsökkenés elszrímolási módia: -.
Ál|omanya lelt'ánal fedett.

Az a|kalmazott leírasi kulcsok:

1. Táblózrt
]Úéonevézés %

szellemi t€Ímékek 33

Többletköltség az előző évhez képest: - amortiációs kulcsváltoziás miatt - E Ft.

e) Megjegyzések:

A piaci értékelés elve, módszere: ..
Terven feliili értékcsökkenések. kivezetések: ..
Kutatas és a kísérleti fejlesáés trírgyévi költségei: -'
Üzleti könyveken kívtili fllomtírry: -.
Hite|fedezeti garancia: nem merült fe|'
Keze|ésre áwett eszközök: nem merü|t fel'
5 évnél hosszabb idő alatt leírt césérték indoklása: nem merült fel.

L.2.2. Tárgieszkiizök

a) Tartalma:
. épiilet,
. gép'
o berendezés,
o szfunítrístechnika.

b) Értékelése-elszámolása:
A nyilvrirrtartrís alapja a beszerzési érték,
Az értékelés módja egyedi.
MaradvráLnyérték meghatiírozis nincs.
Az értékcsökkenés elszrírnolrísi módja: a bruttó értékre vetített lineríLris, az aktiválás napjától, a
használat idejének egyedi megítélése szerint. Elszámolasának gyakorisága: éves.
Terven felii.li értékcsökkenés elsámolasi módia:
Állomlfurya leltrírra| fedett.



Az alka|mazott leírási ku|csok:

2. Táblázst
l|egnwezé! %

100 E Ft alatt 100
éves ku|csok szeÍjnt

. éDület 2
- 0e0 14,5
- berendezés 't4,5

- sámitástechnika 33

Többletköltség az előző évhez képest: - amortizációs kulcsváltozás miatt - E Ft.

d) Megiegyzések:

Befej ezetlen allomrfury tartalma: -.

A piaci éÍtékelés elve, módszere: ..

Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: .'

Üzleti könyveken kívüli rí'llomríny: ..

Meghatrírozó je|entóségű uírgyi eszköz értékelésében bekövetkezett lényeges változís: -.

Hitelfedezeti garancia: nem merült fel.
Keze|ésre átvett eszközök: nem meriilt fel.

l.2.3. Befektetett pénzügyi eszköziik

Befektetett pénzügyi eszközökkel az egyesület nem rendelkezik.

1.2.4. Kész|etek

Készletekkel az egyesület nem rendelkezik.

1.2.5. Kiivetelések

a) Tartalma:
o kölcsön,
o ki nem emelt.

b) Értékelése . e| szfunolrása:
o A nyilvrírrtartrís alapja a könywi érték.
o Az értékelés módja:

' egyedi.
ÉrtékvesÍés elsziírnolasa: -.

o Valós értéken történó értékelés: nem került alkalmazásra.
Allomrírrya egyeztetéssel, analitikus nyilvárrtartríssal igazolt.

c) Kiemelt állományigazolások:

számviteli törvény szerinti értékvesztés ríLllomiíLnymozgiísa: ..

Adótörvény szerint nyilvrírrtaÍott értékvesztések elsziímolása: ..



d) Megiegyzések:

Átsorolások: ..
Üzleti könyveken kíviili állomrírry: -.
Hitelfedezeti garancia: nem merÍilt fel.
Hátrasorolt eszközök értéke; -.

1.2.ó. ErtékpapÍrok

Ertékpapírokkal az egyesÍilet nem rendelkezik.

|.2.7, Pénzeszközök

a) Tartalma:
C pénztát,
o bankszfuna.

b) Értékelése . elszi'rnoliísa:
o A nyilvrírrtartrás alapja a könyvi érték'
r Az értékelés módja:

. egyedi.
o A devizamozgiások a valódisrig e|ve szerint értékeltek.
o Elszímolt értékvesztés: ..

Állomrínya egyeáetéssel igazolt.

c) Megjegyzések:

Hitelfedezeti garancia: nem merült fel.
Az á|lományból idegen pénz: nem meriilt fel.

1.2.8. Aktív időbe|i e|határo|ások

Aktív időbeli e|hatrfuo|iís: nincs

l.2.9. Céltartalékok

Céltartalékok képzésére nem kerÍilt sor.

1.2.10. Hátrasoro|t köte|ezeíÚségek

Hátrasorolt kötelezettségekkel az egyesiilet nem rendelkezik.

1.2.1 l.Hosszú |ejáratú köte|ezetÚségek

Hosszu lejríratú kötelezettségekkel az egyesÍilet rendelkezik.

l.2.l2.Rövid |ejáratú köte|ezettségek

a) Tartalma:
o kölcsön,
r egyébkötelezettségek.

b) Ertéke|ése - e|számo|iísa:
o A nyilvrítrtartrís alapja a könyvi érték.
o Az értékelés módja:

. egyedi.



. Valós értéken tönénő értékelés: nem került alkalmazásra.
Állomrínya egyeztetésse| igazolt.

Karnatkötelezettségek: -'
c) Kiemeltállomrírrymozgások:

Váltóállomány: -.
Hitelfedezeti garancirlk mértéke: ..

d) Megjegyzések:

Kötelezettségekből a visszafizetendő érték nagyobb mint a kapott összeg: . E Ft.tal.
Üzleri könyweken kívüli állomárry: -.

1.2.13. Passzív idóbe|i elhatárolások

Passzív elha!írolásokkal az egyesiilet nem rendelkezik.

1.2.14. Saját tőke

a) Tartalma:
o jegyzett tóke,
o tartalékok'
o tárgyévi eredmény.

b) Értékelése - elszámolasa:
. A nyilviíntartrís alapja a könyvi érték.
o Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra'

Állomrí'rrya egyeáetéssel igazolt.

c) Meg|egyzések:

Kiemelt iizletrészek, részvények: -'
Üzleti könyveken kíviili állomrírry: ..
osztalék kifizetés: -.
Az év rendkívüli eseményei: -.

Az év rendkívtili eredményei: nem kiemelt.
Évet követő változísok: ..

1.3. A ktiltségvetési támogatások felhaszná|ása
A Nemzeti Civil Alaptól, a Kózigazgatrisi és lgazságügyi Minisaériumtól, valamint a Nemzeti
Erőfonrís Minisáériumtól kapott működési célú trímogatásokat a Magyar Irószövetség
adminisztníciójrínak működtetésére fordítottuk. 20l1.ben szövetségiinknek 5 ftí alkalmazottja
volt (elnök, titkrír, titkárságv ezető, gazdasági munkatars, üg}'viteli munkatrírs). A trírnogatást
részben béreke, azok jrírulékaira, valamint a székhazunk fenntartrisi költségeire
(kommunikációs költségek' rezsidíjak, honlap fejlesaés, kazíín részleges felújíuísa stb.)
fordítottuk. Az egyéb más ríllami szervektől (Nemzeti Kulturáis Alapprogram, MASZRE'
Beth|en Gábor Alap,) kapott projektalapú tiírnogatásokat szervezeti.ink kiizhasznú céljainak
megvalósítrísír4 azaz iroda|mi rendezvények' konferenciiík szervezésére (tisaeletdijak'
elóadói díjak' azok járulékai, valamint dologi kiadások), és irodalmi külügyi' kulfurdiplomáciai
tevékenységre fordítotnrk.



1.4. A cél szerinti juttatások kimutatása
. Nemzeti Civil Alao 2011.08.30. l.500.000forint

2011.10,25. - 6.000.000 forint,
2011.11.25. - 3.000.000 forint)

2011.02.16. - 5.000.000 forint.
2011.05.19. - 5.000.000 forint)

2011.03.03. 750.000forint.
2011.04.13. 750.000forint)

cél: Irodalom a történelemben _ l956 című
progmmsorozat lebonyolitrísa 20l 1.01.l0.- 201 l.06.15.

2.300.000 forint
(két részletben: 2011.08.17. 2.070.000 forint,

2012.02.15. 270.000forint)
cél: Tömegír _ Irodalom a völgyben című program'
va|amint a Bibó Istvrítr emlékkonferencia megrendezése
201 1.07 .22, _ 201 |.09.29. között

2011.11.28. 900.000forint
cél: Kiiltők másképp című rendhagyó irodalmi sorozatra
20| 1.12.08. _ 2012.06-02. közijtt.

2011.02.21. 700.000forint

cé|: ,,Csikófogat'' hatríron túli irodalmi rendezvények
támosatása 20l 1.0l. 1 0 _ 20l 1.05.3 l. között

cél: működési cé|ú ttíÍnogatás (bérek' járu|ékok'
rezsiköltségek 20l 1.06.01 _ 201 1.09.30.)

o Nemzeti Erőfonrís Minisaérium
9.000.000 forint
(két részletben:

cél: működési célú Lírnogaüís (bérek' járulékok'
rezsiköltségek 20 1 1.05'0 1 _ 20|2.04.30.)

. Kőzigazga|isi és lgazságügyi MinisÍérium
10.000.000 forint
(két részletben:

cél: a magyar irodalom hazai és nemzetközi
érdekképviseletére, táÍnogatásáÍa 201 0'0l.01
20| 1.05.3t. között)

o Nemzeti Kulturális Alapprogram
1.500.000 forint

(két részletben:

r Bethlen Gábor Alao
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. Magyar Fejlesztési Bank

o BudapestFővrírosÖnkormiínyzata

2011.11.30. 12.000.000forint
cél: hataron túli magyar irodalmi estsorozat 2010.1 1 '02. _
2011.12.3|. kőzöIt

20|1'|1.26. 1'9ó0.000forint
cél: rendhagyó irodalomórak tartrísa Budapesten és
vidéken 20 1 0. l 1 .02. _ 20 | 1.12.3 1. kőzöÍt

2011.10.24. 1.ó80.000forint
cél: Költók másképp című rendhagyó irodalmi sorozatra
201 1. 1 0. l 7' _ 2012.10'16. kőzöt|'

2011.12.09. l .000.000forint
cél: irodalmi rendezvények lebonyolítása 201 l ' 1 1.0l. _
2012.0.03.31. k öz ö t t

1.5. A köz''hasznú tevékenységrő| szóló rövid tarÍa|mi beszámo|ó
A Magyar Irószövetség a kort{írs magyar iÍodalom magyaÍoÍszági és hatiíron trrl élő alkotóinak
szervezete, a:nelyben irodalmi műfajoka és eszmei hovatartozásra való tekintet nélkül
valamennyi rangos' jelentős szellemi teljesítménnyel rendelkező író, kritikus,
iroda|omtörténész, mtifordító tag lehet. A szervezet az egyesülési jogról szó|ó törvény alapjrírr
jött létre, önálló jogi személyként, közhasmú tarsadalmi szervezetként működik.
A szövetség elsődleges célj4 tevékenységének értelme azon szellemi, anyagi és intézményi
feltételeknek a megleremtése, illetve megőrzése, amelyek biaosídak a magyar irodalom
hivatásanak betöltését, az irodalom magyar kulíurában játszott szerepének érvényesülését'
évszáuadok alatt kivívott európai rangianak és művészi minőségének fennmaradását. Célja a
magyar nyelv védelme és megőrzése' a hazai, továbbá a világon brírhol élő magyar írók
szakmai és érdekképviseleti feladatainak szeÍlezell, eredményes ellátása. A szövetség feladata,
hogy tagiai érdekeinek képviselete érdekében intézményesen vegyen részt a kulturális és
irodalmi é|et területén működő hazai és nemzetközi szervezetekben. kuratóriumokban. továbbá
tagjai szakmai céljai e|érésének elősegítése, és az irodalmi élet színvonalának növelése
érdekében szakmai rendezvényeket, konferenciríkat, kiríllításokat szeÍyezzen. A szövetség
fe|adatahazai és hatrírokon tuli írók emlékének haláluk utáni megőrzése, kegyeleti tevékenység
végzése, koszoruások, emlékestek szervezése. A Magyar lrószövetség alapszabályában
rögzített céljai érdekében kifejtett tevékenység intézményi és személyi feltételeinek a
biaosítrísa. A széV'hiu fenntartrísi költségei, a személyi álomrírry munkabérének biaosítrisa a
hazai és a hataron tuli tagokkal történó folyamatos kapcsolattarÍís és szakmai feladatok
ellátasríhoz sziikséges anyagi háttér biztosítása.
SzövetségÍink taglétszárna 2011. december 31.én 90.7 fő' ebből a határon túl élők szrima 196
fő. A Választmány a belso szakmai testíiletek javaslatai alapjrín 20l1.ben is az állami díjakra
(a Magyar Köztrírsasági Erdemrend és Erdemkereszt különbözó fokozataira, József Attila- és
Kossuth-díjra és a magyar iroda]om külft'ldi terjesztői és fordítói munkát elismerő okleveleke,
plakettekre stb.) terjesztett fiil számos írót és műfordítót. Ta&iaink több alapíwanyi díj
odaítélésben vesznek résa kuratóriumi tagként, vagy éppen szövetségÍink múködteti a
különféle bizottságokat. Szövetségünk tagiai résá vesznek az NKA munkájában kurátorként a
Szépirodalmi Kollégiumban és a Marai testületben éppúgy, mint a NEFMI által működtetett
szakmai bizottságokban döntéshozóként. Más szervezetek testiileti, díjátadási ünnepségeinek
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szervezésében, illetve a helyszín biaosítrísában is résá vesziink évente több alkalommal.
Szövetségiink szárnéra fontos a kulturdiplomáciai feladatok ellátása, ennek érdekében 201 l.
ben jó kapcsolatokat építettiink ki a Koreai lrószövetséggel, a Kínai Irószövetséggel, akiket
székházunkban vendégiil láttunk.

A szövetség, mint Magyarország legismertebb és legnagyobb irodalmi szewezete a fentiek
szerint a köáasznú szervezetekről sznlo 1997. évi CLVI. Íörvény 26 $ c) pontjanak
megfelelően végeáe kulturális közhasznú tevékenységét' Közhasznú szolgáltatásaiból nemcsak
a tagai, hanem az érdeklődő közönség, az olvasók széles rétegei is részesülhettek. 2011.ben
szövetségiink e|só a|kalommal csatlakozotl a Múzeumok Ejszakája és a Művészetek Vö|gye
rendezvényekhez őnál'|ő és ingyenes irodalmi programokkal. 2011-ben megrendeáe a Nagy
László lmlékturát, amelynek bevételéből a vörösiszap kírosultakat üímogatta szervezetiink.
. Az Írószövetség 2011-ben nyílt szakmai konferenciríkat szeÍvezett' ezek sorrendben:

Újraolvasás _ fiatal kritikusok a hatvanas, hetvenes évek elfeledett népszení műveiról, Új
nemzedékek, új tendencirík - két új év'tized a magyar irodalomban, A magyar irodalmi műfajok
a XXI. Szrízad e|ején, Az olvasó gyermek, Bibó István Nemzetközi Emlékkonferencia.

Szövetségiink tagjai 2011.ben 36 iskolában 59 alkalommal tartottak rcndhagyó
irodalomórát vidéki ós fővarosi áltáanos _ és középiskolríkban. Író-olvasó találkozókat
szerveztiink hatríron tulra, ezeken2l'l író vett résá mintegy 50 helyszínen.

A Magyar Írósziivetség 2011 decemberétől rendhagyó irodalmi sorozatot indított a
Budapesti Kamaraszínhríaban Versek szódáva| _ avagy Költők másképp címmel. AZ esteken
elismert kortrírs kő|tők |épnek színpadra, és ,,hétköznapi'' vagy éppen ,,nem hétköznapi,'
oldalukról mutatkomak meg.

A szövetség a működésével, szolgáltatási igénybevételének módjával kapcsolatos
információkat, illetve besziírnolóit és egyéb közleményeit saját tájéko^atőjában tette kózzé.

Budapest, 2012. május 1ó.

Q-\..--^\-t=-^ L/
Szentmrírtoni János
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