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A kettős körrylvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója ós közhaszrrúsági meIlókIete

2016. év

A szervezetet nyi|Vántartó bíÍóság megnevezése: TárgyéV:

FToTlltl01 Fővárosi .l.örvényszék 
1

Vá|assza ki, hogy a beszámo|ó (és közhasznúsági me||ékIet} az a|ábbiak közü| me|yikÍe vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi szemé|y szervezeti egység (száÍmaztatott jo9i szemé|y)
B
!

PK-242

Szervezet neve:

! d l ] l  l i r  r .  r : | ] . É !

szervezet székheIye;
|íányítósZám: 

|iEFt'
TeIepü|es:Budapest

KözterÜ|et neVe

|]ázszán:

Bajza
KöZterÜ|et je||ege]

|*-"l 
Lépcsóhi:

Irányítószám 
Tttt

Közterü|et neve:

Hiszám:

Közter0 et le|]ege: T---'l
A]tó: 

f l

Nyi|Vántartási szám:
(Jogl sLemély szervezett egység esetében' ',Anyaszefuezet' 

)

Bejegyző hatáÍozat száma:
(Jaqi személy ,zeNezet| egy;óg eselében:
Jogl személlyé nyilvánító határozat szána)

szervezet / Jogi szemé|y szeÍvezeti egység adószáma:

lolr_to-Tr_[rsfsFlrf

at'FTI t6-T olít?.Fr / FI, [Es. /[r

liFFEFltlrF-F-_l.lt
szervez.et.l Jogi szemé|y szeÍvezeti egyseg
xepvtsetoleneK neve: szentmánoni János

KépVise|ő a|áíriísa:

KeItezés:

Budapest

o--,1...----...*' q--\- l /
L'

['FFF-FF-PF

Jogi szemó|y szervezeti egység neve:

Jogi szemé|y szervezeti egység székheIye:

Ny'v ' :1 '0 A nyomtatvány papir  aIapon nem kü|dhető beI Nyomtatva: 2O17 OS 2514.02.32



A kettős könylvite|t vezető egyéb szervezet
egyszeríisített beszánro|ója és közhasznúsági me||ókIete

2016'  év
szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

PR-24

gyar  I IoszoveIség

Az egyszeÍűsített éves beszámo|ó mér|ege G(JaÍok ezeí toíln|ban )
E|óző év E őZő év

helyesbí|ése
TárgyéV

ESZKOZOK (AKTIVAK)

A' BeÍekteten eszkozdk 3 49t 3 1 9 1

l Immateriá]is javak 337

l ' Tárgyi eszköZök 2 404 2 LO4

|' Beíektelett penzugy] eszközdk 150

B' ForgóeszköZök 23 405 41 027

KésZIe:ek 0 0

. Kovetelesek \2 520 11 067

l|' Ertékpapírok 0 0

lV' Pénzeszközök 10 885 29 960

c Aktiv idóbeIi eIhataÍo|ások 339 32

ESZKÖZoK ÖssZESEN 44 250

FORRASOK (PASSZIVAK)

D' Saját tóke 19 956

Indu|ó tóke/jegyzett tóke L 729 L 729

]. Tókevá|tozás/eredmény 14 866 16 940

|' Lekölótl tana|(-k 0 0

V EnekeIesi taÍta]ek 0 0

V' TaÍgyevI ereLlrréry aIaplevekerysegbo'
(KOZnasznu tevehenyseg0ol) 2 074 L 2A?

VI Tárgyev. erdeményVá||a|kozási tevékenységbő| 0 0

E ceItaíta|ekok 0 0

F. KöteIezettségek 4 400

HatrasoroIt koteIezenségek 0 0

]' Hosszú |ejáralú kötelezettségek 4 400 4 400

] |' RöVid IejáratÚ köteIezettségek 2 L4L 0

G. Passziv rdobel e hatarolasok 2 025 19 894
FORRASOK OSSZESEN M 250

Ny v,: l  0 A nyomtatvány papir  a|apon nem ki i Idhetó bel Nyomlatvar 2017.05.25 1 4.O2.32



A kettős
egyszeríisített

PK-242

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági me||éklete

2016.ev
Szervezet / Jogi

roszoverseg

Az egyszeÍűsített éVes beszámo|ó eredménykimutatása
(AdalÚl. ezer hJnn|ban )

OsszesenAlaprevekenyseg

A. osSzes bevéte] (1+ 2+3+4)

6' szemé|yi je]|egÚ ráfordítások

B' osszes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

D' TárgyéVi eredmény (c'10)

Ny'v ' :1 '0 A nyomtatvány papir  aIapon nem kü|dhetó beI Nyomtatvar 2017.05 25 14.02 32



A kettős könyr'vitelt vezető egyéb szervezet
egyszeríisített beszámo|ója és közhásznúsági me||éklete

2016. év
PK-242

szeruezet / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

ro sz

Az egyszerűsített éVes beszámo|ó eredménykimutatása 2. (Adatok ezer k)tintban )

Könwvizsgá|ói záradék
Az adatok kon}vv Zsgá|atta| a|á Vannak támaszfua ! rq.n ffi r'r"'

VálIalkozási 1eVékenység Osszesen

Nyomtatval  2017.O5.25 1 4.02.32Ny.v ' :í '0 A nyomtatvány papir  a|apon nem kü|dhetó boI

AIapteVékenység

C Az Europai Unto strLlktural s
a lap ia ibo l ,  i l e tue  a  Kohezros
A]a'bó| nyú]tott támoqatás

E A sZemé|yi j öVedeIamadó
meghatározott részének adózó
rendeIke7ése szerintl ÍeIhas7n;
|ásáró| szó|ó 1996' éV. CXXV|'
1örvény alapján kiuta|t összeg



A kettős könylvitelt vezető egyéb szervezet
egyszeríisített beszámo|ója és közhasznúsági nrellékIete

PK-'.242

2016. év

1. szervezet / Jog. szemé|y szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

roszovetseg

1'2 székhe.y: szervezet
lrányÍtószám FI.l. E
Koztelü|et neve

HáZsZám'

Te epü1es:

Lépcsóhaz: Emelet

1.1 Név: Jogi szemé|y szervezeti egység

tTtt Teepü|és:
Kozterulet nevel

1.3 Bejegyző l Jogi szemé||yé nyi|vánító határozat száma:

1.4 Nyi|vántartási szé\mi (',AnyaszeNeze()

]'.5 szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység adószáma;

Házszám' 
f l 

Lépcsóhaz

szentmártoni János

1.2 székhe'y:
Irányítószám

Jogi szemé|y szeÍvezet. egység

KozterÚ|et je||ege:

A]tó

toli.|Éli.t6lo r4n 5r,|+18l,, [T
At-At*fr|slsl,fff

EEEI.l.ltF{. -E-1.'E
1.6 szerv-ezet l Jogi szemé|y szervezeti egység
KepvIs €|olenex neveI

2' Tárgyévben Végzet1a|apcé| szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

szovetség e|sódIe9es célla. tevékenységének ér:elnle azon sze|'enli. anyagi és intézntényi Íe|téteIeknek
egterenrtese i||. nlegrrzése. ameIyek l).ztositJák a nragyar i.oda!ont h.vatásának beto|lését, az i loda|o!r1
agyar kuItú.á|]an jálszon szerepének érvényesÚ|ését. éVszáza(lok alan kivíVon euIópai .anglának és
ivészj 'niniségének Íennnlaradását' cé|ia a olagyar |]ye|v Védelnre és |rlegórzése a lrazai továbbá a
|ágoll bárhol é|T magyaÍ Í.ók szakn)ai és érdekképvise|eti feladatainak szervezett! erednrétryes e||átása.
ovelség ÍeIada:a, hogy tagja| érdekeinek képviseIete érdekében Í|]tézlnényese|] vegyen részt a kt||lurá|is
iroda|lrri é|et ter(i letén mÚkodó hazai és ne|lrZetkozi 5zervezetekl)elr. kurató|i|lnrokl}an tgvábbá tag'ai

aknlai céljai e|érésének e|ósegítése és az iÍodalnli élet sZír]vona|ának l]oVe|ése é|dekében szakl}lai
ezvélryeket. kon.erenciákat' kiá|lírásoka( szeryezzen. A Magyar Irószovetsé9 a|apszaDá|yzalában

3' Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: sze||emi. közösséoi kuItúÍá|is énéke
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közÍeIadat, iogszabá|yhe|y: évi xcIX.tv.3.E (1).bek.

2011.éVi cLXXXIX.tv'23.5

3.3 KözhasznÚ levékenység cé|csoponja: i5ko|ások és iroda|omkedveló civiIek
3'4 Közhasznú tevékenységbő| részesü|ók |étszáma:
3'5 Közhasznú tevékenység Íóbb er €dményei;

4720

ik(|s és kortárs irodalnl(t|rk értékeinek benl l l le . saelesebl) korberr.
|öadások' bemutatók szervezése és tanasa. Valam.nt érdekképvise|et' TevékenységÚnk egyre nagyobb

erüségnek orvend és egyre szé|eseb|) réteget VonZ

Ny'v ' :1 '0 A nyomtatvány papir  a|apon nem kú|c|hetó beI N y o m l a t v a :  2 0 1 7 . 0 5  2 5  1 4  0 2 . 3 2
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ffi
A kettős könylvitelt vezető egyéb szervezet

egyszeríisített beszánrolója és közhásznúsági nre||óklete
K-242P

2016. év
szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

5 1 Cé| szerint| ]uttatás megnevezése TárgyeV

Nemzeti Ku|turá|is AIap 29 404

5 2 Cé| sZerinti luttatás megnevezése EIozó ev Tárgy éV

Ember. EróÍorÍások Minisztériuma 30 000 M 400

5 3 Cel szerinti jutattas megnevczcsc É|őző év Tárgy éV

Kozép.és Kelet .europa| Tönene|em és Tars ' 0 27 206

cé| szerinti iuttatások kimutatása
( ö sszesen) ' 61 743 101 010

cé| szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze6en) 61 743 101 010

5. cé| szerinti iutattások kimutatása
(AtlaÍok e2er forinLban )

E|óző éV

31 743

6. Vezetó l isztségvise|őknek nyújtott juttatás

TIsztség E|ózó éV (1) I á|gyév (2)

eIn ök 3 600 3 600

6 . 2 Tisztség E|óZő éV (1) Tá|gy év (2)

Vezető tisztséovise|öknek nvúitott
iuttatás (mindősszesen): 3 600 3 600

Ny'v ' :1 '0 A nyomtatvány papir  aIapon nem ki i Idhetó beI Nyomtatva: 2017.05.25 14.02 32



A kettős
egyszerűsített

szervezet / Jogi szemé]y szervezeti egység

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznírsági nreIlóklete

2016. év

oszovetse!l

7' Közhasznú |ogá||ás megá||apításához szüksége5 mutatók (Adatak ezer farin(ban )

Alapadatok E|őző év (L) Tárgyev (2)

g" EVes összes bevéteI 106 220

e b b ó :

c. A szeme|vi i övedeIemadó meqhatáío7ott reszének a'
adozó rendeIkbzése szerinti ÍeIhászná|ásáró| szri|ó
1996. éVi cXxV|' törvény a|apián átuta|t összeg

D. KözszoIgá|tatási bevéteI

E. NormatÍV támogatás

F. Az Európai Unió stÍuktu]á|is a|apiaibó|, i||etve
a Kohéz|ós A|apbó| nyúiton támogálás

G. Korrigá|t bevétel IB.(c+D+E+F}] 66 011 LO6 220

H. osszes ráÍoÍdítás (kiadás) 105 113

|. Ebbő| szemé|yi je||egú ráÍordítás 31 180 33 496

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény 2 076 7 LO7

L' A szeryezet munkájában közremúködó közérdekü dnkéntes
tevékenvséoet véqző szemé|vek száma
(a közéÍaekii önkéntes tevékónvséorö| szó|ó
2005. évi LxxxV|||. törVénynek Íneg1eIe|óen)

L rof o r r ás e l l átotts ág m u t ató t MÚlaIa !eljesircse

lgen Nem

Ectv. 32 S (4) a) [(81+82)/2 > 1.A00.00A, - Ft] tr n
Ectv. 32. I (4) b) [K1+K2>=O] tr !
Ectv. 32. S (4) c) [(1+12-A1 A2)/(H1+H2)>=0,2s] B !

T árs ad al m i tám og atotts ág m u tató i Muta|ó te'esítése

Ectv. 32. 9 (5) a) kC1+C2)/(G1+C2) >=A,A2l ! B
Ecrv.32.5 (5) b) kJl+J2)/(H1+H2)> 0.51 ! B
ECtV' 32' s (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 Íő] ! tr

Ny v :í '0 A nyomtatvány papiÍ a|apon nom kü|dhetó beI Nyomtatval  2017.05.25 1 4.02.32



A kettős köny.witelt vezető egyéb szervezet
egyszerÍisített lreszánro|ója és közhasznúsági me||ók|ete

PK-)42

2016'  év

szervezet i Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

roszovetse9

Tamogatasi progranr elnevezese: Műk.jdési köttség

Tamogato megnevezese: EMMI

Támogatás íorrása:

kozponti ko tsegvetes m
önkormányzati kö tségve|és !

!nemzetköZi ÍoIrás

máS gazdá|kodó !
TamogaLa5 ldótartama 2016.éV

Támogatási összeg: 30 000 000

ebbó| a tárgyéVÍe jutó összeg: 30 000 000

tárgyéVben feIhaszná|t osszeg: 30 000 000

tárgyéVben ÍoIyósított összeg: 30 000 000

Támogatás típUsa: Visszatéritendő 
!

Vissza nem térítendó 
B

Tár

szeíné|yi

gyévben íeIhaszná|t összeq'{észIetezése jogcímenként:

23 139 831

Doloql 6 860 169

Felhalmozasi 0

Osszesen: 30 000 000

Támogatás tárgyévi feIhaszná|ásának szöveges bemutatásaI

ó l t s egek .  t e z s t  d i J ak .  s t l ) . )  

|
II
l
l l

Az üzIeti éVben Végzett Íóbb tevékenységek és pÍogÍamok bemutatása

r-
ILrl' l

Ny'v ' : ,1 '0 A nyomtatvány papir  a lapon nem kÜ|dhotő be] Nyomtatva: 201 7.05.25 1 4.02.32



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámo|ója és közhasznúsági meIlék|ete

PK-242

2016. év
szeÍvezet l Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

TámogatáSi program eInevezése:Működési kö|tség

Támogató megneVeZése' EMM!

Tánlogatás Íorrása

központ kö|tségVetés B
önkormányzati kÖ|tségVetéS ti

unemzetköZi íoIrás

máS gazdá|kodó !
TámogatáS 1dőtanama 2016.év

TámogatásI osszeg: 14 400 000

ebbő| a tárgyéV|e jUtó oSs7eg 14 400 000

'  tárgyéVben ÍeIhas7ná|t öss7eg 14 400 000

tárgyévben ÍolyósÍtott összeg: 14 400 000

Támogatás típU5a: Visszatéríiendő 
!

Vissza nem térítendó B
Tárgyévben Íe|ha5zná|t összeg részIetezése jogcímenként:

sZerné|yi 922 670

Dologi 13 477 330

FeIhaImozási 0

Osszesen: 14 400 000

Támogatás tárgyévi feIhaszná|ásának szöVeges bemutatása:

16.éVi kozos ko|tség 2'400eFt. kUIt|i.dip|otrrácia-4.800eFt. tiszttl,í:ó kongressz|.|s .2.200eFt porná|ÍejIesztés-
000eFt.

Az üzIeti évben végzett Íőbb tevékenyséqek és prog]amok bemutatása

MaUyar  l ros?overqeU

Ny'v ' :1 '0 A nyomtatvány papir  a1apon n €m küldhető beI Nyomtatva: 2017.OS 25 1 4.02.33



A kettős
egyszerűsített

szeÍvezet/ Jogi szemé|y szervezeti egység n"*.

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámo|ója és közhasznúsági me||ék|ete

2016. év
PK-242

IroszoVetség

Támogatási program elnevezése.Rendezvények

Támogató megnevezé5e' Nemzeti Ku|turá|is Alap

Támogatás Íorrása

köZponti kÖ]tséqVetés IÍ]
önkoÍmányzati kö tségvetés u

!nemzetközi Íor|ás

más gazdá|kodó !
Tamogalas dotanama. 2016.03.27-2017.03.31

Támogatási ossZeg: 36 503 580

' ebbő| a tárgyévre jutó osszeg 29 635 705

' tárgyéVben ÍeIhaszná|t osszeg 29 635 705

' tárgyéVben ÍoIyósított osszeg: 35 083 680

Támogatás tipu5a: V]sszatérítendő u V.sSza ne.n térítendó m
Tárgyévben íeIhaszná|t összeg reszIetezése jogcímenként:

SZeÍneIyi 6 319 640

Dologi

FeIhaImozási

Osszesen:

Támogatás tárgyév| ÍeIhaszná|ásának szöveges bemutatása:

An||a  s1ava l óverseny 2 '150eFt .  |VIsz  .endezVet tyek  ?015.03 27 .09 '16 .  ko lon 3 '500eFt .  i .ok  é,szaká la  .
.655eFt. KAPoLcs . 5.g99eFt' l, lIsz re|)rezg|]tativ a|bUnrára . 5'000eFt' MIsz rendezVénvei 2016' 09.19'2017' 03.31.

oÍ 1'590eFt. Ars sacra Fesztivál 3.600eFl" Irók irókró| 2016.04' 0l.2017.03.31' kozon.2'142eFt. EN'!|L .13'300eF
r!,!|L 1'000eFt. Király z' . 700eF1'

Az üz|et. évben végzett Íóbb tevékenysé9ek é5 pÍogramok bemutatása

Ny V.: ' | .0 A nyomtatvány papir  aIapon nenr kü|dhető beI Nyomtalva: 2O1 7.O5.25 1 4.02.33



A kettős könyr,wite|t vezető egyéb szervezel
egyszerűsített beszámolója és kiizhasznúsági nrelléklete

l t"ut^,'rotrou"rt"u _-_

Támogatási pÍogram eInevezése:Rendezvények

Támogató .negnevezése: Közép.és KeIet-európai TörténeIem és TáIs'Kut-Köza|apítvány

Támogatás torrása:

kőZpont kö|t5éqvetés m
önkorrr]ányzati kö tségvetés !

!nemZetköZi Íorrás

n]ás gazdá|kodó !
Tarnogatas idó|anama: 2016.04.01-2017.04.30

Támogalasi oSszeg 40 000 000

. ebbol a targyevíe jUto o5s7eg 27 205 742

. tárgyéVben Íelhaszná|t öss7eg 27 205 782

- targyevben folyositott osszeO: 40 000 000

Támogatás tipusa: Visszaté|ítendő ! ViS5za nem téritendó m
Tárgyévben Íe|haszná|t összeg részIetezése jogcímenként:

Szemelyi 7 r92 372

Dologi 26 013 470

FeIhaIrnoZási

összesen: 27 205 742

Támo9atás tárgyévi ÍeIhaszná|á5ának szöveges bemutatása:

a|nl i . képzónrÜVészeti és zenei pályá2atok. a Versek sZoc!áva| iroda|nl i  talk s|roW 1956.os besze|getesi a
ncesz i|] l .táz ban ' kerités.kiálI i lás. f iInrk|ul], Í|ash|rlol]ok'. st l).

Az üzIeti évben végzett Íóbb t €vékenységek és programok bemutatása

Ny'v ' :1 '0 A nyomtatvány papir  aIapon nem kÜ|dhető beI

szeÍVezet l Jogi szemé|y szervezeti egység neve:
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A kettős kön}.vryite|t vezető egyéb szeívezet
egyszerűsített beszánlo|ója és kiizhásznrisági nreIléklete

2016. év
szeÍvezet / Jogi szemeIy szervezeti egység neve:

troszovetseg

Támogatási program eInevezése:Péntek lmÍe 5zü|etésnaoi kötet kiadására

Támogató megneVeZeSei zaIaegerszeg. onkormányzat

Támogatás fo|Íása]

n| 'Cjzponti kö tsegveles

mtnkormányzati kö||ségVetés

!nemzetköZi forrás

!náS gazdá|kodó

Tamogatas idótanama: 2016.12.01-2017.03.31

Tamogatasi osszeg: 270 000

- ebbő| a tárgyéVre jUló osszeg 0

- tárgyéVben feIhaszná|t ösSzeg] 0

- tárgyevben fo|yósított összegI 270 000

Támogatás típUsa' mVissza ne'n téÍítendőVisszatérítendó 
!

Tárgyévben ÍeIhaszná|t összeg részIetezése jogcímenként:

Szemelyi 0

Do logr 0

FeIhaImoZási

Osszesen: 0

Támogatás tárgyévi'eIhaszná|ásának szöveges bemutatása:

| -

tl
Az iiz|eti évben végzett főbb tevélenységek és programok bemutatása
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A kettős kön}ryryitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszánro|ója és közlrasznírsági meIlék|ete

2016. év
szeÍvez €t / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

lroszovetseg

Támogatási progtam eInevezése:Rendezvények

Támogató megneVezése' Nemzeti Ku|turá|is A|ao

Támogatás forrása

mközponti ko tsegvetPs

!önkoÍmánylati kö|tségVetéS

!nemZetközi Íor|ás

umás gazdá|kodi

Tamogatá5 idótanama:

Támogatasi osszeg

- ebbó| a tárgyéVre jUló oSsZeg:

- tárgyéVben feIhaszná|i összeg:

. tárgyéVben foIyóSított osszeg:

Tamogatas tipusa; Vissza nern térítendó 
m

Visszatérítendó 
!

Tárgyévben ÍeIhaszná|t összeg rész|etezésejogcímenként:

SZemé|yl

Dologl

FeIhaImozási

Osszesen:

Támogatás tárgyévi feIhaszná|á5ának 5zöveges bemutatása:

I
tl
tl

Az üz|eti évben végZett Íóbb tevékenységek és programok bemutatása

Nyomtatva: 20 1 7.05.25 1 4 02.33



A kettős ki inywite|t vezető egyao rr"au"^, ,
egyszerűsített beszánro|ója és közhasznúsági nre||éklete

2016. év
szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egyseg neVe:

roszove(se0

csatoIt me||ékIetek

]) K. l.12 -0 l Könw|iz\(1tilót je l entés

pK. l .íJ.(]: slo\'f . ' .s b. i lón)TJó

PK'l a'] Ieqyzókö!1yv

PK-11244 I?lql(.Ú tr

PK l12 05 ]\4eghuÍoln)u/ús

PK 1.12-06 Eqy<;b

Ny'v ' :1 '0 A nyomtatvány papir  á|apon nem ki i Idhetó bej

Melliklet csÍltdva: 
t

L,rcdcÍ]\'alrcndclkc k: 
J

i lr lh.kl.t (.otolvo: 
B

I rcrlat ival ren<lelkzik: 
ff i

Mtl léklet c.ato]vl: 
!

Íi rt,dt Livcl r cnclelkezik: 
]

Me//(jA/.1 .rdtoivd: 
I

Fi(d?tiv(lrendelkezik: 
a

I,te /l(;l l(]a .sotolvo j 
!

Er<:dttiv<,lrottklkezik: 
ll

!\ltllÍ1kleÍ,-iatolva: 
l

I]Icd.l jV. lÍ.nd?l l( € / ' l j  
!

Nyomtatva 2017.05 25 14.02.33



l.5. A közhasznú tevékenységrő| szó|ó rövid tartalmi |reszírmoló
A Magyar. ÍI.ósztil'ctsóg a kot.társ tttirgvar it.txlalollt ttiagyarorszligi ós lratlÍron ttil élő alkotóinak
sZel.\,eZete. irIlelyhen ir.cldalIli nltifajokra és eszrlei hoVa1al.toZásl.il l'aló tckintct nólkiil
valalllctltlyi rangos. jclcntős szellerrri tel.jcs ítnlórrnycl r.cndclkcző író. kritikus.
jrotlalorntijrtónósz. rrriiÍbrclító tag lelret. A sZcI\'cZct az cgycsÜlésijogról szóló törvélty ala1rj:rrr
.iött létre. i]nálló.jogi szcnrólykónt. ktjzhasznú társadalrni sZel.\'ezetkéllt nliiködik.

A szövctsóg clsiidleges cél.ja. tevéken ysógórrck órtclr.l.re azcltl szellerrri. anyagi és intézmérl1i
1.eltételeknek a mcgtcrcmtósc' i1lctve rnegőrzése. ameIyck biztcrsítji1k a magyal irodalonr
Irivatísának betö]tését' az irodaloIn rlagyar kultÍlr.ában .jítszott szcrcpéItek érvényes|ilését'
ér'századok alatt kivíl'ot1 culílpai t.atrgíttak ós rnűvészí Ininiiségének l-errnniaradásílt. Cé|ja a
nlagyar nyelv vódclmc ós tncgő,rzósc. a hirzai. trrvíbbá a viláeon bál.hol élíi magyar írók
szaknlai ós ól.tlckkópr'iscleti ÍéladataiIlak sZef\'eZc1t. ct.cdtnónycs c1látása. A szövetség Íéladata'
hogy tagjai érdekeirrek képviseIctc órdckóbcn intéznlényeserr \'egyen résZt a kulturális ós
irodalrli ó|cl tcriilctón miiködő hazai és nerlzetkijzi szcrvczctckbctr' kuratóriunrokban' továbbá
tagjai szakr-rrai cél.jai elérésének előscgítósc' ós az irodalIni élet sz,írrvonalának növelése
érdekében szaktlai rendezvónyckct. konfcrcnciákat. kiállításokat stb. szervezzen. A szövetség
Í.eladata liazai és liatiir.okon tú|i ír.ók crrrlókórrek haláIuk utálri nlegőrzése. kegyeleti tevéken1,sóg
végzése. koszorúzások. crr.rlókcstek szervezése. A Ma.l1'irr. Irtisziivctsóg lIapszabalyában
rögzítctt cóljai érdekében kií.ejtett tevékenysóg intózr.nór.ryi és személyi feltételeinek a
biztosítáSa. A székház fenntar'tási koltsógci' a szenléIyi állorrrárry munkabér.ének biztosítiisir, a
hazai és a hatáI-cltr ttiIi tagokkal történő Íi]lyaInatos kapcSolattal.títs ós szaknrai fcladatok
ellátásírhoz sztiksógcs anyagi háttér biztosítása.

Szövetségünk tag|étszáma 201ó. december 31-én 867 Íii' ebbíj| a határon túl é|ők
sl'áma |72 fő. A Választnlány a belső szakrlai tcstiilctck javaslatai alapján 2016 barr is az
aI la lrr i  t l11akra (a MJP}rI Kö ./ l  r\ i l \ i | ! ' !  i  Et ' t]c l t t t 'cttd . . is Etdentketcszt kü| örrhozo l i rkrrz l tuit . l t .
Józse1. Attila-. Szóchcnyi. ós Kossut}t díjra stb.) terjeSZtett |ii| szárllcls írót ós rrrűfordítót'
Tagaink több alapítr'ányi díj odaítélésében veszllck rószt kuratóriunri tagként. vagy ép1ren
szövctsógtiIrk miiködteti a különÍéle bizottságokat. Szövetségiink tagjai részt vesznek az NKA
nrrrrrkájábarr kurátorként a Szépirtldalorn és Isnrcrctte|esztés Kollégiunrában és a Körryvkiadás
Kollógiumában éppúgy. llint az EMMI zíltal miíködtetett szakrrrai bizottságokban
döntésliozriként (GéI-ecz Attila-díj. Babits Mihály Mtilbrdítói ösztöndíj és Móricz Zsigrrrond
a|kcltíli ösztöndíj stb' kuratóriurrraiban) ' Más szct.vczctck tcstülcti. dljátadási iinnepségeirrek
szerr'ezésében. illetve a heIyszíIl biztosításában is részt vesz|ink évente több alkalonlnla|'
Szóvetségiirik számár.a fotrtos a kultúrdiplonráciai Í.eladattlk ellátása. mer.t álláspclrrtunk szcrirrt
elő kelI segítcnülrk azt a 1blyanratot. ltogy a rrragyar irodalonl külfiildl nópszcrűsítóse sokkal
szfuescbb ós kcvósbó cgyoldalú legyen. Ennek órtlckóbcn szakt.nai mcgbeszéléseken'
tanácskozásokorl Vet1tillk részt. A nleglóvii kapcsolatairrk mellé ú.iakat is létesítettünk. így
megállapodtunk a Szlovóriiai n.ragyar Kulturális intéZettel arról' hogy kóthavi rcndszcrcsscggel
szcrvcztirrk közösen ír.ó-oIvasó talirlkozókat Lubjanában, ill. együttműkÖdünk
Fehéroroszország nagykövctsógól'cl annak érdekében. hogy 20l8-ban megjelenhcsscn cgy
kétr lyelv u kr i l tószct i  l rrto log ia '

A szövctsóg. t.nitrt Magyarország le.tisIlertcbb ós lcgrragyobb irodalrrri sZervezete a
fcntick szerint a közhasznú szervczctckről szóló törvér-rynek nregíelelőeri végezte kulturális
közhaszriú tcvókcnysógét. Közhasznú szolgáltatírsaiból ncnrcsak a tagai' hanent az érdeklődij
k ö z ö r r :ég .  az  o I r r tok  \ , / c l c5  r c t c ! c i  i :  t . i . s z c s i i | ] t e t t ek .20 l r r -h l r r  l  M lg1 l t r . I r r i i zÜ rc l s c !  s z jn tos
irodaln.ri cstct. kölryvbeInutatót. szer.ziji eStet. sZii1ctósnapi köszöntóst. baráti találkozót.
cmlóke\tet. korll.ererrciát' niűheIytalálkozót, képzőr-r-rűvészeti kiállí1áSt rendeZett. IéSZt Vettülrk a
budapesti, r,idéki. illctvc lratárainkon túli nlegenl lékezésckcn' koszorÍtzítsorr. szoboravatisotr,
író-olr,asó tnlálkozón' Helyt adtunk vidóki' ktilfijldi írók' íróközösségek benlutatkozásárrak '
Könyvk iadciknak. irodalrrri lapoknak biztosítottunk lehetőségct arra. lrogy méltó körrryezetben
rcndezzék meg körryr.is nreÍeliiikct. saj t.ÍíÚókoZtatóikat. Rendszeresen sor.keriilt díjátadásokr.a
is. Kiizijs irtldalnli Dl.ogral.nokon \,ettiink IóSZt nlíts it.odalnti SZcl.\'cZctckkc]. kluhokkal'



RcItdczr'óItye.itrk szírlr.ona]li1 szítészek. el(jaclrinltrr'ószck ktjzrcrrrtikijclósc S7,íI)esí1ettc e\
sa j t (lr.i sszh arl g kísór.tc.

Megllirdctt|ik inlnl/lt.ó. sZa\'a]ó\ersL.l)yÍitlket. Gc'rr,r'. AtIilu L',t a '||trrudultnt kiiltús.ctónck
k/tr'r y:lÁlrsrrr cúrrrrrcl ktizépisktllás cliákok sz{ímára. A szar'llór'et.scIly r:)'(iztcsci |ószt \'chcttck a
Székelyl i i |d i  r 'cr.st i lborbalt .  amclynck szervezósóbc ós rcndczósó l lc 20l3 tó l  sz övetséci i r ik is
hckapcsolódott. lnlnrár ötöclik ér'e I.ószt l'csztiIlk a MúzeuIttok Ejszaká;a t.cIlclezvólrysortlzatbatl
I ró k E j s 1 u kű i u cítllt:rlc|.

Szövetsógiink 2()l6 bcn is tlrt()tt I-endhauyir irodalonrór.ákat Íövírosi és vjdóki
közópiskolíkbalt' rttirll'ety 32 intóznrónylren'

A társrlűvészctckkcl való egytittnríiködéS jcgyóbcn tat.tottulrk képzőrnriivészeti
kiállításokkal cgybckőtö1t szerzői estckctl cInlókcstckct. kegyeleti lnegenrlékezéseket clhurryt
íróink enrlékérel a KöltéSZet Nap.ja alkalnrából több lrelyszírlerl r.cndczvónyckct'

Versszűrházi bcllutatókat sZeÍ\,ezt[iI]k. így jött |ótl-c ltz ,,Arctul tt 'liildött a Hus:udik
S:'tí:ud'' círrti clőad1rs Lázár Baláz-s és TalIiírn Mariantr színrnűl'észekkel. arnely a.'íiiveskcr.ti
koltők.. lnii\'észete és a |or.radalonl öröksége előtt Íótta le tisztclctót' A vcr.sszílrházi
elijadásokat R(lzs1tssy Barbara szerkeszti. renclczi' Az clőadás cgyik Íbntos e]eItte volt al' |956-
tls cnlIókóv alkalnlából sZerVeZett PlogfaIIsoroZatunknak. Az évlbrduló alkalnráb(ll tisszcl
konferencií( szeÍveztünk székhírzunkban. valamint a Lakitelek Népfőiskolával ós a Magyar
országgytiléssel egyiitt cgy nagyszabású enlékiilést a ParlaIletlt Fclsőház tcrmélren' an]elyet
Kövér László rryitcÍ1 Ilcg ós Lezsák SáI]dor Vezetctt. Fclszíllalt többek között Schnridt Mária
korrriánybiztos. Bírbcl Balázs kalocsai-kecskctnóti órsek és Sergius Sterna-Wacliowiak rs' a
Lcngycl Irók E'gyesületéllek elnökc. A sikeres tanácskozások előadírsait közzótcssztik a szintén
az évlbr.dultilrtlz kapcsolócló l95ó os enrlék-u'cboldaluIrkon is' anrelyetr az egész
relrdeZvénysoroZatot dokrrrnentáljuk. irodalrrri összcállítást szerkesztünk, és korabeli
dokunreIltutlokat digitalizálurrk. Szintén chhcz az óvÍbrdulóhoz kapcsolódik számos mís
pt.ogranrutlk 20l6-ban: irodalnii' képziirnűr'ószcti ós zenei pályázatok' a Versek sz(rdával
irodalrni talk slrow l956-os beszól.gctósci a PiItceszírllrázban. kerítés-kiállítás' fi1rriklrrb'
flashrnobok stb.

20l6-ban iS rószt \'ettünk a Míivészctck Völgye Í.esztiváIon. ú j helyszínen. a Lilla
Malonlbatr' alrol az Írószövetség pr.tl.urarljait sokan kísérték l-igyelerlrnel. Ezek kifcjczcttcn
iI-odalr.rri progratttok. ill. az irtldalorlhoz SZoroSan kapcsoIódó alkalrnak. rlint pl. filrrrvctítósck
jclcs írók nűveibőI. iIl. hozzá.juk kapcsolódó beszélgetések kortárs íI.ók vczctósóvcl.

20l6 ban nláscldik alkalommal csat]akoztunk az Als Sacra fcsztiválhoz' amelynek
keretében a Fasori Evar.rgélikus Egyházközsóggc1 közrcnrűködve sZerVeZt.ink irodaIlrri
programokat. koncerteket és versszítrlrítzi clőadást, rrrelyek Iielyszíne a tetIplom Volt'

Budapest. 2() l7. míl jus 9.

Szentntártoni János
elnök


