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lrosztvetség
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2. Tárgyévben Végzett alapcé| szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

szöWtség e|sird|eges 0llja" tevdkenységének *ris|me azon sre||emio anyagi és intórményi fs|tdt€|sknek a
iil.megtirzése'arnelyek birtosÍtiák a megyar irodatgm hivatásának betci|tését' az iroda|om

ku|túrátran játszott szerepének érvény*sÜlését' évszáz*dok a|att kivivott európai rangjának és

ivitrigon bárhol éíö maygar Írik seakmai es eroel*e-pvisáeti Íe|adatainak szervezett eredményes ellátása' AP||agon barhot e|o maygar lrol( slal(mal es erdekkePvlse|et| Íe|adatalnal( slervezett eredmenyes e||alasa'
|szóvetseg Íe!*datá" hogy taqja. érdekeinek képvise|ete érdekében intézményesen vegyen részt a ku|tgrá|is
ps irodalmi élet terÜletén miiködr hazai és neínuetk.ili szervsrstekb*n, kuratóriumokban továbbá r*gjai
|szakmai céliai e|ár*sének e|s**gÍtése é$ sr irod*|nri élet színvon*tának niÍvel*se érdtkében s:akmai
|rendervényeket' koníerenciáket, kiállitásokar srerveezen. A Magyar irószövetség a|apszabályában rögaitett
pél|ai érdekében kifejtett tevékenység intézményi és szemé|yi feltéte|einek a biztosit*sa.
i '
I

! l
r l

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3. ]- Közhasznú tevékenység rnegnevezésq: kulturá|is

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közfeladat' jogszabá|yhe|y: 2008.évi xc|x.tv.3'5 bek

2oLl,,évi clxxx|x.tv .13.

3'3 KCizhasznú tevékenység cé|csoportja: sko|ások és irodalomkedve|ő civilek
3.4 Közhasznú tevékenységbő| részesü|ők létszáma:
3.5 Kozhasznú tevékenység Íőbb eredményei:

bemutatók szerveeése és tanása va|am.nt érdekképvise|et' TevékenyséEíink egyre nagyobb
épszerÜs-r{;nek örvend és egyre szálesebb látogarÓi réteget vonz.

20

lxia.{siiúns. is .t<o.rt.Ir{ iro"oái-li"i= e'téi;ínát< '}i|'.'1űEiás.. n;ií|;i-ó. áe.o"zeirisitele c"'éte.*eilt' xárr'en. l
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5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Szervezet neve;

írószövetség

Cé| szerinti juttatás megnevezése É|őző év Tárgyév

Nemzeti Ku|turá|is A|a1 2434', 3t74É.
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése E|őző év Tárgy év

Emberi Erőforrások Minis 63 297 30 00(

5.3 Cé| szerinti jUtattas megnevezése E|őző év Tárgy év

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(iisszesen) - 87 60r 6 1 7

Cél szerinti iuttatások ki mutatása
(mindösszeően) 87 601 6L74É

6. Vezető ti sztségvise|őknek nyújtott j uttatiís

Kitöltó venió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 20í6'05'17 19'38.58

6 .1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

eInöl. 3 60( 3 60(
6 . 2 Tisztség E|őző év (L) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztséovi selőknek nvÚitott
juttatás (mindósszesen): 3 60( 3 60{
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$zeívezel n€v €.

B. Éves tisszes bevéte|

D. Közszolgá|tatási bevétel

F. Az Európai Unió strukturá|is a|apiaibó|. illetve
a Kohéziós AlapbóI nyúitott támogaitás

G. Korrigált bevéte| [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

|. Ebbő| személyi je!|egíÍ ráfordítás

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű iinkéntes
tevékenvséqet véoző 

-személvek 
száma

ía közéri|ekü önkőntes tevékénvséoről szó|ó
2005. évi Lxxxv|| l. törvénynek ír eg-Íelet ően)

E röfo rr as e l l átotts ag m utata i

Ectv. 32.5 (4) b) IK

T ársadal m i tám o g atofts ág mutató i

EcN. 32.5 (0 a) [(C7+C2]/(G1+G2) >=Q,Q!l

Ectv. 32.5 (s) T) [(J7+J2)/(H1+H2)>=9,51

Ectv' 32. s (5) c) [(L7+L2)/2>= 10fő]

7. Közhasznú jogállás megálapításához szükséges mutatók

c.
adőz6 szeri nti fe|hásználásáról szóló
1996' évi cxxv|. tiirvénv a|apián átutalt összeo
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Slel*.e=eé n=te :

Támogatási program e| nevezése:

Támogatás forrása:

központi kö|tségvetés

ön kormányzati kö|tségvetés

"..*'-." '."á=

m
!
il

más gazdá|kodó n
Támogatás időtartama: Zo15.év

Támogatási osszeg: 30 000 000

' ci:bői r: iárgyi;rc juiú ös-zu*g. 30 000 000

- tárgyéVben Íelhaszná|t összeg: 30 000 000
- táfgyéVben fo|yósított összeg:

30 000 000

Támooatás tíorrsa t:issz+1=4.íte+rJ ő TI
i-j

.=.!s=:* -=-.l !érí!=+r!í 
B

Tárgyévben fe|hasznáIt összeg rész|etezése j"g.ín.'""ként

Személyi
225225Üü

Dologi

FeIhalmozási

7 477 50O

Összesen: 30 000 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Ü.í"$ü b**óI.íéq {7 ElünkaÉrc';#ékhá' 6oflterÉsárf.fór'lÍT'ú;ii.ácid ; 

-
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Támogatási program e|nevezése:
Randeuvények

Támogató tnegnevezése' gti KultÜrá|i$ Á|ap

Támogatás forrása

központi koItségvetés

ön kormányzati költségvetés

q
l

nemzetközi Íorrás n
más gazdá|kodó n

Támogatás időtartama: ffi15. é'v

Támogatási összeg: 3L742 2A6

a u*igi.cv:c ;i,ri 30 525 630

. tárgyévben felhaszná|t összeg: 30 s25 630
. tárgyévben fo|yósított összeg:

30 850 180

Támo=qatás tíoUsa: .'..,!==:atérí.|=+:J

ebirű

n
U --. t4rí!=r':!4 IE

i4l

Tárgyévben Íelhasznált összeg rész|etezése jogcímenként

Szemé|yi
I 213 185

Dologi
223L2445

FeIhalmozási

Osszesen: 30 525 630

Támogatás tárgyéVi felhaszná|ásának szöveges bemutatása:
KoszlolanY| ogz$ó $Ía1.alov*rsenv. l.Oso'eFt |rók Írókrol . t.€-5l.eFt. MiSZ rendezvenici eors'o{.o3.{)*.'2::-í"ioo.eÉí.
MüSZ határon trl|. rendelvénysi . 1t}'fr}o-ept. irök éjseakáia. e.$s{t.sFt, KÁPüt.cs . 5'9*.eFt, Afts s,lcÍlA Fssl['vát .
e.0oo.eFt" MisE íendezvények Eot"$.$g.23-es16's3.26. . I..475.sFt Mu$eka s. . 7oo.sFt. ZsitÍT F' . 7t}o"'gF|.
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