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MISZ
Adószám: |9666244-2-42
Bejegyzőhatározatszáma., 01 PK 60475 l|989l3
Nyilvántartási szám: 0|l01l|559

Éves beszámo|ó eredménykimutatása (összköltség etjárással)
Beszámolási időszak: 20|7 . tanuár 0|, - 20|7 . december 3 1.

t . ) l L lu l  - l

lOOOHUF E|őzö év Tárgyév
01 . Belftjldi értékesítés nettó árbevétele 2 606 3 923
I. Értékesítés nettó árbevétele (0l+02. sor) 2 606 3 923
il. Aktivá|t saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor) 0 0
III Egyéb bevéte|ek 103 434 105 510
III.a. ebből: visszaírt értékvesztés 0 0
05. Anyagköltség 3 615 3 695
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 64 187 73 706
07. Egyéb szolgáltatások értéke 925 I 671
IV. Anyagie||egíi ráfordítások (05-09. sorok) 68727 79 072

10. Bérköltség 2s 493 23 807
l l Személyi jellegű egyéb kifizetések | 304 I 373
12. Bériárulékok 6 699 5  010
V. Személyi je|legű ráfordítások (l0.l 2. sorok) 33 496 30 190
vI. Ertékcsökkenési |eírás 493 482
VII. Egyéb ráfordítások 2 308 3 372
VII.a. ebből: értékvesztés 0 0

A. ;u;u16..1tnarrÍrní rysrÚe.nfi.nmffi vu
Q{n+Íil-tv;V.vI.v.II. íóf) . ] ....

.t,,.t.,:t:,3:4.:...t:,:.::t :t...... ...'';,':.;1.?,; ;s,ets

16. Egyéb kapott (áró) kamatok és kamatjellegű bevéte|ek 180 134
16.a. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapoí 0 0
VIII Pénzügyi műve|etek bevéte|ei (13+14+15+1ó+17. sor) 180 134

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 89 0
20.a. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0
IX. Pénzügyi műve|etek ráfordításai (18+l9+-20+2|+22.sor) 89 0
B. pÉnzÜcyt tu(rvnlbtnK EREDMÉNYE (VIil.IX. sor) 91 t34

C.
t::tl:t:l:l:tl -3 s49

x. Adófizetési köte|ezettség 0 0

D. t'i07 -3 549
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Adószám:
Törvényszék:
B e j egy ző határ ozat száma :
Nyilvántartási szám:

19666244-2-42
01 Fővárosi Törvényszék
01 PK 60475 n989t3
01l01trss9

Magyar Irószövetség
1062 Budapest,Bajza utca 18.

Eves beszámoló mérlege - l|Al|

A mérleg fordulónapja: 2017.december31.

Budapest, 201 8. május 20.
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MISZ
Adószám: 19666244-2-42
Bejegyző határozat száma: 0l PK 60475 l1989l3
Nyilvántartásl szám: 01l01l|559

A mér|eg fordulónapj a: 20l7. december 3 l '
Eves beszámoló mérlege - ''A''

{.}i*l*!: 2

',,,4t't.l ')::t:::,)):,1).::.). .;ti,1
li:tir::. 3V

tszrtztr(s - l

A. naiÍekt |
'  

iÚ i . 2 qt'
A.I. Immateriá|is javak 337 337
4.I .5. Uzletivagy cégérték 337 J )  I

A.II. Tárgyi eszközök 2 104 1 939
A.II.I Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékiíjogok 59 520
A.II.3. Egyéb berendezések, felszerelések, jármiívek 2 045 I 419
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 750 200
A.III.5. Egyéb tartós részesedés 750 200

" 41027 ' .  !91t '
B.I. Kószletek 0 0
B.II. Követelések tt 067 t2 2s3
B.II.6. Egyéb követelések rt 067 12253
B.III. Ertékpapírok 0 0
B.IV. Pénzeszközök 29 960 6 871
B.IV.I Pélztár, csekkek I 672 2r0
B.IV.2. Bankbetétek 28 288 6 661

C. l Aktfu ÍdŐbóü ónatárotósok
c.2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása J Z 0

|ludapert. 1Ü l l l  rnt,rjtrs J{1

A b"1i zz'étttl adatr:1.; kÖn;,vvizsgáxrrttril rt inesen*k alá1álnasz{va"

'\ s g*rvez*t vrll l*lko;lási tevék*rr-vs*g*t rl*nr lol;.{;it.
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vtÍsz
Adőszám: 19666244-2-42
Bejegyzőhatározatszáma: 01 PK 60475 l1989l3
Nyilvántartásl szám: 0|l0|l|559

{) l i l* l :  3

Éves beszámo|ó mér|ege. ' 'A' '
A mér|eg fordulónapja:20l7. december 3l.

r000Hr.rF o €v
FoRRÁsoK (passzívák) lrllllllll

l). 16 4l
D.I. Jegyzett tőke 1 729 1 729

D.II. Jegyzett' de még be nem fizetett tőke () 0 0
D.III. Tőketartalék 0 0
D.IV. EredménytartaIék 16 940 18226
D.V. Lekötött tartalék 0 0
D.VI. Ertékelési tartalék 0 0
D.VII Adőzott eredmény I t0'l -3 549

Cé|tartalékok :

Köte|ezettségek

F'.I. Hátrasorolt köte|ezettségek 0 0
F'.IL Hosszú lej áratú köte|ezettségek 4 400 4 400
F.II . I . Hosszú |ejátratra kapott kölcsönök 4 400 4 400
F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0

P.asszfu időb€nelhatárs 794
G.1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 19 894 0
G.2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 794

FoRRÁsoK (PAssZtvÁ K) összrsnN
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kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített I
éves beszámolója és közhasznrisági melléklet I pr<-so'

20L7. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység Íóbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kit,bltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Bekü|dő adatai (akinek az ügyfé|kapuján keresztül a kére|em beküldésre kerü|)

Vise|t név:

Szü|etési név:

Anyja neve:

E|őtag

n
családinév

Morvai

E|só utónév

Lászlóné

Mária

Szü|etési ország neve:

Szü|etési telepü|és neve:

Születésiideje: Fl_,[s-1,]-EE-m

További utónevek

Neve:

I J 5 9Nyilvántartási szám:

ldőszak terjedelme:

M-ET Tárgyév: Eom
eoészév ffi töredékév! EEEE-EE-EE EEEE_EE-EE

időszak kezdete időszak vége

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető be| Nyomtatva: 201 8.05.26'l 5.32.24



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített I
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I p^-so'

2017. év

A szervezetet nyi|vántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

1Fővárosi Törvén f,ToTil-tl
|dőszakterjede|me: eoészév ffi töredékév f] EEEE_EE-EE EEEE-EE-EE

időszak kezdete időszak vége

Vá|assza ki' hogy a beszámo|ó (és közhasznúsági me||ék|et) az a|ábbiak közü| me|yikre vonatkozik!

a. Szervezet

b' Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi szemé|y)
B
!

Szervezet neve:

ar irószövetség

Szervezet székhe|ye:
|rányítószám: 

EEEE Budapest

Közter|'iIet neve:

Házszám
tr_-_-l 

Lépcsőház: 
t-_--l 

Eme|et:
Közterü|et je||ege

t---_l
Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

Jogi szemé|y szervezeti egység székhe|ye:
|rányítószám: 

IIII
TeIepü|és:

Közter|'iIet neve:

Házszám..
t_-_l 

Lépcsőház: 
t--l 

Eme|et:

Közterü|et je||ege:

l----_l
Nyi|vántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:,,Anyaszeruezet,,)

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység adószáma:

m-m-LFI'FTTTI

m m EEEITEE/ET'I8Te]/il

EEEEEEEE-E-EE
Szervezq}.l. Jogi személy szervezeti egység
KepvrserojeneK neve: i János

Képviselő aláírása:

KeItezés:

Budapest EEEE.EE.EE
Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető be! Nyomtatva : 201 8.05.26 1 5.32.24



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített I
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I no-so,.

2aL7. év
szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban')

E|őző év E|őző év
he|yesbítése

rárgyév

EszxÖzorc 1nrrÍvnr;
A. Befektetetteszközök 3 191 2 476

|. Immateriá|is iavak 337 337

||. Tárgyi eszközök ?LO4 1" 939

| | l. Befektetett pénzügyi eszközök 750 200

B. Forgieszkozök 4L027 L9 L24

|' Kész|etek 0 0

||. KöVete|ések 11 06i L2253

|||. Értékpapírok 0 0

|V. Pénzeszközök 29 96C 6 871

c. AktíV időbe|i elhatáro|ások 32 0
EsZKÖZÖK ÖsSZEsEN M25C 21 600

FoRRÁsoK (PASSZíVAK)

D. Saját tőke 19 95€ 16 406

|. Indu|ó tőke/jegyzett tőke L729 L729

| |, Tőkevá|tozás/eredménv 16 940 L8226

|||' Lekötött tarta|ék 0 0

|V. Ertéke|ési tarta|ék 0 0

V. T'árgyévi eredmény a|aptevékenységből
(KOZnaSznu reveKenysegDot) L287 -3 549

V|. Tárgyévi erdemény vá||a|kozási tevékenységbő| 0 0

E. cé|tarta|ékok 0 0

F. KöteIezettséoek 4 400 5 194

|. Hátrasoro|t kötelezettséoek 0 0

||. HosszÚ |eiáratú kötelezettséoek 4 400 4 400

|| |, Rövid |ejáratú köte|ezettségek 0 794

G. Passzív időbeli e|határo|ások 19 894 0
FoRRÁSoK ÖsSZESEN 44250 21 600

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető be! Nyomtatva: 20í 8.05.26 15.32.24



A kettős könywitelt -vezető sgyÍb Szervezgt e gyszerűsített
éves besza*ótojá as kó,áhasznúsági melléklet

2017. év

mo|óeredménykimutatesa (Adatokezerforintban.)

].. Értékesítés nettó árbevétele

. alapítótó| kapott beÍ|zetés

A. Összes bevétel (]'+-2+3+4)

ebbő|: közhasznú tevékenység

B. Összes ráÍordítás
(5+6+7+8+9)

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

í.e,ue'et / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nyomtatva: 201 8.05.26'!.5'32'24
Ny'v':2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített I
éves beszámolója és közhasznúsági rnelléklet I nl.-,o,

2017. év
szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoIó eredménykimutatása2. (Adatokezerforintban.)
Alaptevékenység Vá||a|kozási tevékenység tsszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbÍtese

tárgyév előzi év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi kö|tségvetési
Iamooatas 101 010 100 026 L01 010 100 026

ebbő|:
- normatív támogatás

B. He|vi önkormánvzati
kö|tsé gvetési támo.gatás 305 305

ebbő|:
- normatív támogatás

C. Az Euripai Unii strukturális
a|apiaibó|' í||efue a Kohéziós
A|apbó| nyújtott támogatás

D. Az Euripai Unió kö|tséq-
Vetéséből üagy más á||amTó|,
nemzetKozr szeryezenol
szárrnazi támogatás

E. A szemé|vi i övede|emadó
meohatározótÍ részének az
adó.zó rende|kezése szerinti Íe|-
haszná|ásáró| szó|ó 1996. évi
9XXVI.törvény a|apján átuta|t
osszeg

F' Közszo|gá|tatási bevéte|

G. Adományok

KönywizsgáIói záradék
Az adatok könywizsgá|atta| a|á vannak támasztva. ! |gen m Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető be! Nyomtatva: 20í 8.05.26 1 5.32.24



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített I
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pw.=o,

20L7. év

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

1.1 Név: szervezet

rosz6velság

1.2 Székhe|y: Szervezet
Irányítiszám:

KöZterü|et neve:
EEEE TeIepü|és:

Házszám

1'2 Székhe|y: Jogi szemé|y szervezeti egység
|rányíIiszám..

KöZterü|et neVe:

Lépcsőház: 
t___-l 

Eme|et: 
t--__-l

Házszám.. r___l Lépcsőhaz: t____l Emelet: t_____l
1.3 Bejegyzó / Jogi szemé||yé nyi|vánító határozat száma:

1.4 Nyi|vántartási szám: (,,Anyaszervezet,')

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

I'6 Szew,ezet / Jogi személy szervezeti egység
KepvrselojeneK neve;

m .ffi .t ol-ol-4 ltfsT-] E'f'Fl t El
m-m_til5l-5Tól-l-|-l

EEEEEEEE-E-EE
János

1'1 Név: Jogi szemé|y szervezeti egység

!!n! Te|epÜ|és:
Közterü|et je||ege:

2. Tárgyévben végzett alapcé| szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

sz{ivttség elssd|eges cé|ja" revékenyssgsn*k Érte|nre azg.R sze|temi, anyagi és inrézrnényi fe|tér€iNgkn*k
egteremtfu! iIletue meg6rzi*seo amely*k biatssírják a m,agyá'I irod*Nom hivatlisi{n*k b€tö|tését, aE

reda|*m Ínagyar ku|túrában iátszstt szer.epének árvényesii|ésér, óvszáaadok atan kitílvon eurlpai
angjának és mtivésEi minsségánek f*nnmaradását. Célja 'a nragyar nyelv véde|me és meg&rzése, R házaio

* vi|ágon bárh.g| éls maEyar írók szaknrai és érdektrépvis€l.tti Íeladam'n*k szen'€z€tto eredménye*
|átása. Á szöVetség f€lád*te' hegy tágjai érdetc|tépvise|stét biztssÍft'a intézmsnyesen végy*n részt *.
lurá|is és irod*|rni É|et rerutetén mtlktid6 hazai és ngmzetközl szsrvezet*kb€n, kuratóriumgkban.

tí€iai szakmai cÉ!i*i eIér.ásének e|ssegítése fu az irg{'e|mim Éter színvona|ának niive|ése
sz*kmai rendezványeket, |tcnÍer*nciákat' kii*|| írásokarszgrvszEen.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: kultúrá|is haqvománvok értéke

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közÍeIadat' jogszabályhely: XClX.tv.3

ZoL]-'évl cLXXX|X.tV

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportja: isko|ások és iroda|omkedve|ő civiIek
3.4 Közhasznú tevékenységbő| részesü|ők |étszáma:
3.5 Közhasznú tevékenysé g Íőbb eredményei:

asseikus és irod*lmunk seé|esebb krirhen'
6adásolt' bemutat&k szervezése é$ tftrtfu4 valaÍnint árdekkspvise|er Tanétcenységünk egyre nágysbb

ségn*k tirvgnd és esyre gé|esebb rét*g,et vone

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 8.05.26 1 5.32.24



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített I
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pw-z+z

20L7. év
Szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

5 .1 Cé| szerinti juttatás megnevezése E|őző év Tárgyév

Nemzeti Ku|turá|is A|ap 29 404 43 294

5 .2 Cé| szerinti juttatás megnevezése E|őző év Tárgy év

Emberi ErőÍorrások Minisztériuma 44 400 56 736

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

KéK-európai Tört'T'/Za|aegerszegi Ö. 27 206 305

Cé| szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) 

.
101 010 100 331

Cé| szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszesen) 101 010 100 331

5. cé| szerinti jutattások kimutatása
(Adatok ezer forintban.)

6' Vezető tisztségvise|őknek nyújtott juttatás

6.1- Tisztség E|őző év (L) Tárgyév (2)

eInök 3 600 3 600

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

A. V ezető tisztséqvise|őknek nvúitott
!uttatás (mindósszesen): 3 600 3 600

rósz$Vetség

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető be! Nyomtatva: 20í 8.05.26 1 5.32.24



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznrisági melléklet PK-342

20t7. év
Szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogá||ás megá||apításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok E|őző év (L) Iárgyév (2)

B' Éves összes bevéte| L06220 109 567

ebbő|

C. A személvi iövede|emadó meqhatározott részének az
adózó rendák.ezése szerinti fe|hászná|ásáró| szó|ó
1996' évi cXXVl. törvény a|apián átuta|t összeg

D. Közszo|gá|tatási bevéte|

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturá|is a|apiaiból. i||etve
a Kohéziós Alapbó| nyúitott támogátás

G. Korrígá|t bevéte| [B-(c+D+E+F)] L06220 109 567

H. Összes ráfordítás (kiadás) 105 LL3 113 116

|. Ebbő| szemé|yi je||egű ráfordítás 33 496 30 190

J. Közhasznú tevékenység ráÍordításai

K. Tárgyévi eredmény LLOT -3 549

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséqet véqző.személvek száma
(a közérÍ|ekíí önkőntes tevékénvséq rő| sző|ő
2005. évi LXXXV|||. törvénynek Íneglele|ően)

E rőf o rr ás e l l átotts ág m u tató i Mutató teljesítese

Igen Nem

Ectv. 32. 5 @ a) [(81+82)/2 > 1,.000.000, - Ft] tr n
Ectv. 32. S (4) b) [K1+K2>-O] n tr
Ectv. 32. 5 @ c) [(l L+L2-A1_-A2)/(H 1+UZ1>=9,251 tr !

T ársad al m i támog atottság m utatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. 5 (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] ! x
Ectv. 32. S (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=9,51 tr B
Ectv, 32' s (5) c) [(L1+L2)/2>= 70 fő] ! tr

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető be! Nyomtatva: 201 8.05.26 1 5.32.24



A kettős ktinywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznrisági melléklet PK-342

2&Í7. év
Szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

Támogatási program e|nevezése : Rendezvények

Támogati megnevezése Nemzeti Ku|túrá|is A|ap

Támogatás forrása:

központi kö|tségvetés m
önkormányzati kö|tségvetés n

LI

!nemzetkozi forrás

más gazdá|kodó !
Támogatás időtartama: 20L7.

I amogarasr osszeg: 44 800 000

- ebbő| a tárgyévre jutó osszeg: 43 556 701

- tárgyévben fe|haszná|t összeg: 43 556 701

- tárgyévben fo|yósított összeg: 41 870 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben fe|használt összeg részletezése jogcímenként:

Szemé|yi 5 074928

Dologi 38 48L773

FeIha|mozási 0

Osszesen: 43 556 701

Támogatás tárgyévi felhaszná|ásának szöveges bemutatása:

hat*rgn túli rendezványei 2.5{M eFt, t\{|sz lI*da|Íni rend*zvényei zo17.{}4.$l.zs18.fl3.31 14.{xX} eFt! l{apslÉs
eFt, M|sZ rendezvényei 2*17.$4.t}1-uü1s'$3.31 4.{l.$s gFt, E-Mil rendezványei 7.&M eFt, E-MIL K$lBusvári M;Ft' M|sZ rendezvényei 2*17.$4.t}1-uü1s'$3.31 4.$.$s gFt, E-Mil rendezvényei 7.&M eFt, E-MIL K$lBusvári M'asyar
l.Ws eFt" E.MIL Xv|' ÍróÉnor l'{nfi gFL E-M|L - Átl;unx meg... 1.5,{X} gFt, Király z. il}s eFl Lázár L' 7ffi eFt'

zenksvics E' 7{M eFto L*rin*z Gy. 7Ü$ eFl, z'ilegar K.a.dó 3'5*$ aFt, SÉtatér Kult. Egy" 1.${m eFt, Zsids Fesztivá| Tffi

Az üz|eti évben végzett Íóbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető be! Nyomtatva: 201 8.05.26 1 5.32.24



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített I
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I px-so,

2817. év
Szervezet 1 Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

Támogatási program eInevezése:Arany János Em|ékév

Támogati megnevezése: EMMI

Támogatás forrása:

központi kö|tségvetés m
ön kormányzati kö|tségvetés !

!nemzetközi Íorrás

más gazdá|kodó !
Támogatás időtartama: 20L7 .04.0L-2018.03.31.

Támogatási összeg: 20 000 000

- ebbő| atárgyévre jutó összeg: L87043L3

- tárgyévben fe|használt összeg: L87043L3

- tárgyévben foIyósított összeg: 20 000 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben Íelhaszná|t összeg rész|etezése jogcímenként:

Szemé|yi 576 048

Dologi L4L28265

FeIha|mozási 0

Osszesen: 18 704 313

Támogatás tárgyévi fe|haszná|ásának szöveges bemutatása:

Magyar |rcszövetség egész pro€ranrs8rszattal adózgu a |ai!|lö emli*ke és halhar*r|an egyelem*s miivészete *lött -
ltinas hangsúlyt Íe|cgn'e arra" hagy a k{}a*i'nség lsh€tsleg |egszá|esebb k{.írét is m*gszótits*" Páyázatct hífd€ttünk

és ngve||a |GtegóÍiátsan' A versek szádárra| címll te|k-sh$W {}lyff a|ktstókat és ir*.dalgmt{i.rténés'zekEt látBtt
akik Arany életÉrö|, munkiissáqárá| szÍnesen, Í$ídu|etosan tudték mesélni.Kr}ztéri perÍnvman*s.sk'G| áZ

ji*Íóks|6il suó|ít$ttulc nreg. \fal*m*nnyi eseményiin|cet megönÜkÍtettÍi|co mind fot&, mind moagók*pek*n.

Az üz|eti évben végzett Íőbb tevékenységek és programok bemutatása

Nyomtatva: 201 8.05.26 1 5.32.24



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program e|nevezése : Működési kö|tség

Támogati megnevezése: EMMI

Támogatás forrása:

központi kö|tségvetés B
ön kormányzati kö |tségvetés !

!nemzetközi forrás

más gazdá|kodó !
Támogatás időtartama: 2oL7 'év

Támogatási összeg: 30 000 000

- ebbő| a tárgyévre jutó összeg: 30 000 000

- tárgyévben ÍeIhaszná|t összeg: 30 000 000

- tárgyévben ÍoIyósított összeg: 30 000 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben fe|haszná|t összeg rész|etezése jogcímenként:

Szemé|yi L7 979 760

Dologi L2020 240

FeIha|mozási 0

összesen: 30 000 000

Támogatás tárgyévi feIhasználásának szöveges bemutatása:

7.étti bsrkti'|tssE fí munkatárs}, dalsgi kiadásotq tisz tisz Íen
munilcációs k{i'|tségelq rezsi diia|q stb.I

Az üz|eti évben végzett Íőbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető be! Nyomtatva: 201 8.05.26 1 5.32.24



A kettős könywitelt vezető egyÍb szerv-ez€t egyszerűsített- 
éves b"eszámolója és köáhasznúsági melléklet

28I,1. év

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem kü|dhetó be!

A Magyar írószövetség közös kö|tségének kifizetéseTámogatási program eInevezese:

Támogató megnevezése:

B

Támogatás Íorrása
önkormányzati kö|tségvetés !

!
!

- ebből a tárgyévre juti összeg:

- tárgyévben feIhaszná|t összeg:

m
Tárgyévben felhaszná|t összeg részletezése jogcímenként:

Támogatás tárgyévi Íe|haszná|ásának szöveges bemutatása:

Az üz|eti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

a Terézvárosi \'ágyonkezels zrt.

Nyomtatva: 201 8.05.26 15.32.25
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342

2aI7. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program eInevezése:Péntek Imre szü|etésnapi kötet kiadására

Támogató megnevezése: Za|aegerszegi Önkormányzat

Támooatás forrása:

kozponti költségvetés !
on kormányzati kö |tségvetés B

!nemzetközi forrás

más gazdá|kodó !
Támoqatás időtartama 20L7.

Támogatási ÖSszeg: 305 000

- ebbő| a tárgyévre jutó osszeg: 305 000

- tárgyévben feIhaszná|t összeg: 305 000

- tárgyévben fo|yósított összeg: 35 000

Támogatás típusa: visszatérítendő u vissza nem térítendő txt
Tárgyévben Íe|haszná|t összeg rész|etezése jogcímenként:

Szemé|yi 95 055

Dologi 209 945

FeIhaImozási

Osszesen: 305 000

Támogatás tárgyévi fe|haszná|ásának szöveges bemutatása:

tek |mrg szül kiadása

Az üz|eti évben végzett Íőbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető be! Nyomtatva: 201 8.05.26 1 5.32.25



l.4. A cél szerinti juttatások kimutatás

o Emberi Erőforrások Minisztériuma 1'.l 2017.05.08. 30.000.000 forint
cél: Működési célú támogatás (bérek, jrírulékok,
rezsiköltség ek 2017 .0I.oI. _ 2011 .I2.3 I. között.
páIy ázati azonosító: 37 43 -3 |Z)|7/KULTIG
Apő|yázat szakmai és pénzügyi beszámolója
beküldve 20I8.03.I2-én.

2.| 2017.10.09. 20.000.000 forÍnt
cél: Arany János 200 _ A Magyar Írószövetség
programjai az Arany János - emlékévben
2017.04,0I. - 2018.03.31' között
p á|y ázati azono sítő..29 67 8 / 20 I7 l KOZGYUJT
2017-ben 18.104.313.- Ft- lett felhasználva.
A p á|y ázat s zakmai és pénzügy i b eszámolóját
20 1 8.05.3 1 -is kell beküldeni.

3.1 2017.12.29. 6.736.248 forint
cél: Anyagitámogatáts nyújtása a Magyar
Írószcivetség eharadt tozos tottségének kifizetése
érdekében.
pá|y ázati azonosító: 55881 /I1I7IKULTIG
Apá|yázat szakmai és pénzügyi beszámolója
beküldve 201 8.01.3 1-én.

o Nemzeti Kulturális Alap L.l 2017.03.22. 2.500.000 forint
cél: A Magyar Írószövetség2lt7. évi határon
túli rendezvényei lebonyolítására
pá|y ázati azonosító : Io7 I0] / 00063
Apá|yáaat szakmai és pénzügyi beszámolója
beküldve 20 1 8.03.05-én.

2.t cé|: A Magyar Írószövetség irodalmi
rendezvényei lebonyolítására 2011 .04.0I.-
2018.03.31. között
(Nagy Lász|ó Emléktúra, Rendhagyó irodalomórák,
vidéki rendezvények, Írók Éjszakája, Ir ók ír őWől,
Ars Sacra Fesztivál, Digitális Irodalmi
Munkacsoport rendezvényei)
pá|y ázati azonosító: I07 I07 10007 0
14.000.000 forint
(háromrészletben2017.08.L|. 12.100.000forÍnt

2017.12.27. 500.000 forint
várható 2018.07,02. 1.400.000 forint)



20I]-ben 13.886.701'- Ft lett felhasználva.
A p á|y ázat s zakmai é s p énzügy i b eszámolój át
20 1 8.05.30-ig kell beküldeni.

3.t cél: A Magyar Írószövetség kapolcsi
programjai lebonyolítására 2017 '07.2I. _
2oI1.01.3I. között
páiy ázati azonosító : I07 I08 l 02268
5.000.000 forint
(két részletben 201l.08.1L. 4.500.000 forint

2017.12.27. 500.000forint)
A p ály ázat szakmai bes zámolój a 20 I7 .09 .29 - én, a
pénzugy i bes zámoló pedi g 20 I7 . 10,03 - án |ett
beküldve.

4.t cél: A Magyar Írósziivetség irodalmi
rendezvónyei lebonyolítására 20I.7 .04.0I. _
2018.03.31. között
(Rendezvény ek a házban' Arany János
Szavalóverseny)
pá|y ázati azonosító: 107 I08 / 0217 9
4.000.000 forint
ftárom rész|etben:.2017.09.12. 3.000.000 forint

várható:
20L7.12.0L 600.000 forint
2018.07.02. 400.000forint)

lrb onyol ít ó\ p ály ázatok:

A p á|y ázat szakmai é s pénzügy i b eszámoLőj át
20 1 8.05.30-ig kell beküldeni.

7.800.000 forint
(háromrészletben: 2017.09.05. 4.500.000forint

2017.09.05. 2.520.000 forint
várható: 780.000 forint)
cé|: AzE-MIL tehetségkutató és irodalomnép.
szerűsítő rendezvénysorozatai megvalósítására
2017 .05.26. _ 2017 .12.07. között'
pőlyázati azonosító: I07 I01 10007 4

2017.09.05. 1.000.000forint
cé|: AzE.MIL irodalmi rendezvénysorozatára a
Kolozsvári Magyar Napok alkalmából
pá|y ázati azonosító: I07 I08 l 02264

2017.09.05. 1.000.000 forint
cé|: AzE.MIL XVI. Írótábora megrendezésére



páIy ázati azonosító: Io7 1o8 /02262

2017.09.05. 1.500.000 forint
cél: E.MIL - Átfunt< meg egy szőra! Irodalmi
estek megrendezésére
p á|y ázati azono sító : 107 I08 / 02 1 9 6

2017.09.1I. 700.000 forinr
cél: Király Zoltán alkotói tiámogatása
páIy ázati azonosító : I07 I02 / 03 429

2017.09.1,1. 700.000 forint
céI: Lázár Lász|ő alkotói támogatása
páIy ázati azonosító : I07 I02l 03 423

2017.09.11. 700.000 forinr
cél: Szenkovics Enikő alkotói támosatása
p ál|y ázati azonos ító : I07 1o2 l 03 42 1

20!7.09.11. 700.000 forinr
cél: Lőrincz György alkotói tiámogatása
p á|y ázati azono s ító : I07 IO2 / 03 4oo

2017.09.19. 3.150.000forinr
vátrható: 2018.06'29' 350.000 forint
céI: Ze(egor Kiadó - Fodor Sándor
monográfiáj ának elkészítése, kiadása
p á|y ázati azono s ító : 4 49 I 2 I l o I 242

2017.09.21 1.000.000forint
cél: Sétatér Kulturális Egyesület - Írók a séta.
téren programsorozatr a 20 t7 .O9 .O1 . -20 1 8.03. 3 1 .
között.
pá|y ázati azonosító : I07 I08 l 02222

2017.09.27. 700.000 forint
cé|: Zsidő Ferenc alkotói támogatása
p á|y ázati azonosító : I07 I02/ 03 428

o Za|aegerszegi onkormiányzat
2017.01.20. 35.000 forinr

cél: Péntek Imre születésnapi kötet kiadásiára
ügyiratszám : 3] 6-3 / 20 | 6.
A pá|yázati elszámolás megküldve 2OI7 .O5.O2-án,
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Beszámoló a Magyar Irószövetség tevékenységéről

(2017 .0L.0r. - 20L7 .12.31.\

Magyar Irószövetség a kortárs magyar irodalom magyalországi és határon túI é|ő
alkotóinak szetyezete, amelyben irodalmi műfajokra és eszmei hovatartozásra való tekintet
nélkül valamennyi rangos' jelentős szellemi teljesítménnyel rendelkező író, kritikus,
irodalomtörténész, műfordító tag lehet. A szervezet az egyesülési jogról szóló törvény alapján
jött létre, önálló jogi személyként, közhasznú társadalmi szervezetként működik.

A szövetség elsődleges célja, tevókenységének értelme azon szelIemi, anyagi és
intézményi feltételeknek a megteremtése, illetve megőrzése, amelyek biztosídak a magyaÍ
irodalom hivatásának betöltését, aZ irodalom magyar kultúrában játszott szerepének
érvényesülését, évszázadok alatt kivívott európai rangjának és művészi minőségének
fennmaradását. Cé|ja a ma1yaÍ nyelv védelme és megórzése, a hazai, továbbá a világon
brárhol élő magyar írók szakmai és érdekképviseleti feladatainak szeÍyezett, eredményes
e||átása. A szövetségfe|adata, hogy tagjai érdekképviseletét biztosítva íntézményesen vegyen
részt a kulturális és irodalmi élet területén működő hazai és nemzetközi szervezetekben,
kuratóriumokban, továbbá tagtrai szakmai cé|jai elérésének elősegítése és az irodalmi élet
színvonalának növelése érdekében szakmai rendezvényeket, konferenciákat, kiállításokat
szeÍyezzen. A szövetség feladata hazai és határokon túli írók emlékének haláluk utáni
megőrzése, kegyeleti tevékenység végzése, koszorúzások, megemlékezések, emlékestek
szervezése' A Magyar Irószövetség alapszabá'|yában rögzített cé|jai érdekében kifejtett
tevékenység intézményi és személyi feltételeinek a biztosítása. A szék'ház fenntartási
költségei, a személyi állomány munkabérének biztosítása, ahazai és a határon túli tagokkal
történő folyamatos kapcsolattartás és szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagi háttér
biztosítása.

A t it kár s ó gi t ev ékeny s é g
A szövetségi élet szervezése, gyakorlati tevékenységének irányítása a mindenkori

elnök vezetésével történik. A korábbi évek színvonalas és zökkenőmentes munkáját jelenleg
az elnök és a titkár személyén kívül egy titkárnő, két pénzigyi-gazdasági munkatárs' egy
ügyviteli munkatárs és egy rendezvényszervező |áttja e|.

Könyvtór
Teljes nyitva tartással működtetjük Könyvtárunkat, amely közkönyvtáná váIt,

nemcsak a szövetsóg tagai, hanem a széles olvasóközönség is használhatja. A könyvtári
munkát az Exlibris Könyvtári Alapítvány láttja e|, melynek szövetségünk az alapítója. A
könyvtári munkát két könyvtáros látja el' akik az a|apítvány a|ka|mazottjai, a könyvtár
rezsiköltségeit pedig a Magyar Írószövetsé gfedezi.

A könyvtár fő gffitőköre a nyelv- és irodalomtudomány, g}.tljti továbbá a magyar és
világirodalom szépirodalmi műveit ma1yar nyelven, és több ezer kötet idegen nyelvű
szépirodalmi anyaga is van. Külön értéke a könyvtárnak, hogy közel 10 ezres a bekötött
folyóirat-állománya. Állománya elóg nagy és gazdag akthoz, hogy a lehető leggyorsabban
kielégítsen különleges igényeket is, íróknak, újságíróknak, bölcsészeknek is kiváló kutatási
bázis lehet' Könyvtárunkban színvonalas író-olvasó és közönségta|á|kozókat is szervezünk. A
rendezvények1ől, valamint a szervezeti életről és a szövetsóg munkájáról folyamatosan kör e-
mail útján, illetve új honlapunkon szerezhetnek tudomást tagjaink és az érdeklődők.
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A szövetség taglétszdmónak alakulósa a jelzett elszámolósi időszakban:

2017.január 1-jén:
Elhunytak száma:
Kilépettek száma:
Felvett tasok száma:

861 fő
29 fő
1 f ő
7 f ő

Tag|étszám2017 . december 3I-én: 844 fő (ebből határon túli alkotó 168)

Kegyelet:
29 írótársunktól vettünk búcsút 20l7.ben. Szövetségünk anyagi lehetőségei nem teszik

lehetővé a temetési költségek átyá||a|áSát, de a kegyeleti szertartásokon a szövetség
vezetőségéből jelen volt legalább egy képviselonk, és búcsúbeszódet mondott, elhelyezte a
szövetség koszorúját.

Szövetségünk képviseltette magát számos emléktábla avatáson és koszorúzási
ünnepségen is.

Kitüntetések, díjak:
Az Írószövetség a különböző állami szervektől, amelyek kitüntetéseket, díjakat

adományoznak, rendszeresen kap felkérő levelet, hogy tegyen javaslatot.
A Választmány a belső szakmai testületek javaslatai alapján 2ol7-ben is az óllami

díjakra, (a Magyar Köztórsasógi Érdemrend és Érdemkereszt különböző fokozataira és a
magyar irodalom külföldi terjesztői és fordítói munkát elismerő oklevelekre, plakettekre stb.)
terjesztett föl számos írőt és műfordítót. Tagaink több alapítványi dy (Péterfi Vilmos-díj,
Hieronymus-díj, Miksaith Kdlmón-díj, Arany Jónos.díj, Bella Istvón-díj) odaítélésben
vesznek tészt kuratóriumi tagként, vagy éppen szövetségünk működteti a különféle
bizottságokat. Más szervezetek testületi, díjátadási ünnepségeinek szervezésében, illetve a
helyszín biztosításában is részt veszünk évente több alkalommal' A Választmítny tagsága
mindig törekszik aÍÍa, hogy a határainkon túl aő hgjaink is szerepeljenek a díjra
felterjesztettek között.

2008. janlárjában az érdi onkormányzattámogatásával BeIIa Istvón-díjat alapítottunk,
első alkalommal Zs1||e Gábor költő, műfordító, a rákcivetkező években Nagy Gábor, Iancu
Laura, Király Farkas' Rózsássy Barbara Barna T. Attila, Papp-Für János, Falusi Márton,
Ughy S zab ina, 20 I7 -b en B oth B a|ázs vette át a díj at.

Az l996-ban alapított Arany Jónos-díjat 20l7-ben aZ 1956-os forradalom és
szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepségünkön, október 23-án Baán Tibor
író vehette át.

Kütügyi munka
Külügyi tevékenységünkhöz tartoznak azok a kezdeményezések, író-olvasó ta|á|kozők

és rendhagyó irodalomórák, amelyeken az írószövetség tagjai vehettek részt, s melyek
költségeit szervezetünk á||ta páIyázati fonásokból. Így több mint harminc író ntazott
elsősorban határon túlra, KárpátaIjátó| Erdélyig, hogy a kisebbségben élő magyarok körében
népszenísítse a kortárs magyar irodalmat.
A Magyar Irószövetség folytatni tudta a határon túli estsorozatait. Igyekeztünk meglevő
kapcsolatainkat tovább építeni a határon tű|i ítószetvezetekkel,intézményekkel, iskolákkal és
újabb kapcsolatokat is kiépítettünk. ley például Zol]-ben első ízben volt közös
rendezvényünk a Szlovák Irók Szövetségével. A két napos konferencián, melyet szeptember
27-28-án tartottak ..Duna a Nagyúr'' címmel Párkányban, ZsI||e Gábor költő képviselte az
Írószövetséget és tartott előadást. Csender Levente írő Zse|ícen tartott rendhagyó irodalomórát
a Comenius Gimnáziumban.



Igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy minél több ítő részt vehessen ebben a
programsorozatban, S nem csupán írők, költők, hanem egy-egy alkotóműhely is
bemutatkozhatott a határon túli közönség e\őtt. Így november I4-I5-én a Napút folyóirat
szerzői szerveztek író-olvasó ta|áIkozót Dunaszerdahelyen, ahol mások mellett Tóth Holló
Tamás és Szondi György tartott író-olvasó talá|kozőt'

November 29.én Györffy Ákos és Végh Attil a részt vettek és felolvastak a beregszászi
Kárpátajai Irodalmi Napokon. A pá|yázati támogatás keretéből szintén Káryáta|jan
(Rafajnaújfalu) tartott rendhagyó irodalomórát Gáspár Ferenc és Cselenyák Imre 2017.
szeptember 25-én,

Legtöbb határon túli propgramunk, író-olvasó találkozónk, rendgyó irodalomóránk Erdélyben
volt, hiszen az ottani kapcsolataink a legrégebbiek és legkifonottabbak. Február 21-én Végh
Attila vett tészt a Helikon folyóirat meghívására Kolozsváron felolvasóesten, októberben
pedig Papp-Für János tartott rendhagyó irodalomórát a brassói Áprily Líceum diákjainak. De
olyan erdélyi kistelepülésen is voltak szeruők (Sarusi Mihály, Juhos Kis János), mint Szék és
Kisiratos, ahol szintén felolvasóesteket rendeztünk' Szatmárhegyen részt vettünk a Páskrándi
Géza em|éktábla megkoszoruzásán ill. Papp Für János előadást és ünnepi beszédet is tartott a
szerzőró| május I9-én.

Fontos ünnepségenek voltunk a partnerei és társszervezói márcils 22-én Lengyelországban.
Katowicében megnyílt a lengyel-magyar Irodalmi Szalon, melynek ünnepi műsorán Zs1IIe
Gábor költő, polonista vett részt és tartott előadást a lengyel-ma1yar irodalmi kapcsolatokról.
Szeptember I9-20-án Zsi||e Gábor és Szabó Pa\őcz Attila vett részt az 54. Belgrádi Irodalmi
Napokon, októberben pedig Kontra Ferenc vajdasági írő tartott előadást Laskán,
Horvátországban. Az '56-os forradalom évfordulóján Szakolczay Lajos irodalomtöfiénész
Grazban tartott előadást az írők szerepéről a forradalomban.

A M agy ar Í ró s zöv e t s é g iro dalmi rende zv ény eirő l

A 2oI7 'O|.OI._2OI7.IZ.3I.-ig a Magyar Írószövetség számos irodalmi estef,
könyvbemutatót, szeruői estet, születésnapi köszöntóst, baÁti taláIkozót, emlékestet,
konferenciát, műhelyta|áIkozőt,képzőmuvészetikiá||ítást rendezett, részt vettünk a budapesti,
vidéki, illetve határainkon túli megemlékezéseken, koszorúzáson, szoboravatáson, író-olvasó
ta|á|kozón. Helyt adtunk vidéki' külföldi írők, íróközösségek bemutatkozásának.
Könyvkiadóknak, irodalmi lapoknak biztosítottunk lehetőséget arÍa, hogy méltó környezetben
rendezzék meg könyvismertetőiket, sajtótájékoztatóIkat. Rendszeresen Sor került
díjátadásokra is. Közös irodalmi programokon vettünk részt más irodalmi szervezetekkel,
klubokkal. Rendezvényeink szÍnvona|át színészek, előadóművészek közremúködése
s zínesítette és s ajtóviss zhang kísérte.

Meghirdettük immár 7. Szavalóversenyünket középiskolás diakok számára, aho| az Arany
Emlékév kapcsán Arany János műveiből vá|aszthattak az indulók. A szavalóverseny győztesei
részt vehettek a Székelyföldi verstáborban, amelynek szeruezésébe és rendezésébe 20l3-től
szövetségünk is bekapcsolódott. Immár negyedik éve részt veszünk a Múzeumok Éjszakája
rendezv énysorozatban I rók Ej s zakój a címmeI
Szövetségünk 2017 -ben is tartott rendhagyó irodalomórákat fővárosi és vidéki
középiskol ákb afi , mintegy 29 intézményben.



A társművészetekkel való együttműködés jegyében tartottunk a képzőművészeti
kiállításokkal egybekötött szerzói esteket; emlékesteket, kegyeleti megemlékezéseket az
elhunyt íróink emlékére; a Költészet Napja alkalmából több helyszínen rendezvényeket.

Versszínházi bemutatókat szerveztünk, így szövetségünk segítségével jött Iétre a
Semmi természet címu előadás Lázár Ba|ázs és Tallián Mariann színmúvészekkel. A
versszíttházi előadásokat Rózsássy Barbara szerkesztette, rendezte. Az előadás egyik fontos
eleme vo|t az Írószövetség Arany János emlékév alkalmából szeruezett rendezvényeinek.
20l7-ben is részt vettünk a Művészetek Völgye fesztiválon, helyszínünkön, a Lilla
Malomban, ahol az lrőszovetség programjait sokan kísérték figyelemmel. Ezek kifejezetten
irodalmi programok, 1||. az irodalomhoz SZoÍoSan kapcsolódó alkalmak, mint pl. filmvetítések
jeles írók műveiből, I|.hozzájuk kapcsolódó beszélgetések kortárs írók vezetésével.

Z}I]-ben harmadik alkalommal csatlakoztunk az Ars Sacra fesztiválhoz, melynek
keretében a Fasori Evangélikus Egyházközséggel közreműködve szerveztünk irodalmi
programokat, koncerteket és versszínházi előadást, melyek helyszíne a templom volt.

A Magyar lrószövetség programjai az Arany Jónos Emlékévben
Valamennyi programunk fotó- és videofelvételei (illetve a programokról készített kisfilmek),
valamint a szakmai ismertetők megtalálhatóak a következő weblapon:
www.iroszovetseg.hu I ar any

2011 nyarán veÍs- és novellaíró páIyázatot írtunk ki 45, életévüket be nem töltött
pályatársaink részére Rajzoljuk újra ,,arcom vonósit...,, címmel, amelynek díjkiosztó
ünnepségére 2018. március 2-án, Arany János születésnapján került Sor széY'bázuttk
dísztermében.

A pá|yázat célja a magyar irodalom egyik legnagyobb alkotójának, Arany Jánosnak a
megidézése volt, hogy közelhozzllk a mai olvasókhoz a költő alakját, sorsát, muvészetét.

A kritériumok közé tartozott, hogy csak az pá|yáz|.tatott' aki valamely - általunk felsorolt _

reprezettatív irodalmi szervezet taga. 20 vers és 12 novella érkezett, kategóriánként 3-3
páIyázót díjaztunk.

A nov ellap óly ózat dob o g ó s ai
I. Csft Mónika
II. Dócsy Eszter
III. Nagy Koppány Zsolt

v e r s p ály ózat dob o g ó s ai
I. Simon Adri
II. Kiss Judit Agnes

Vers. és novellaírő pá|yázat

III. Zsille Gábor



Kültéri kerítés.kiállítás a Magyar Írószövetség Bajza utcai és Városligeti fasori
utcafrontján
(20L7. szeptember l'8. - 2018. április 1.)

Programsorozatunk 2017. szeptember 18-án vette kezdetét az Arany Jónos üzenetei című
kültéri (kerítés) kiállításunk megnyitój ával.

A kiállítást Szörényi Lószló irodalomtörténész nyitotta meg, köszöntőt mondott
Szentmórtoni Jónos, a Magyar Írószövetség elnöke, közreműködött Horvóth-Töreki Gergely
színmuvész.

Kiállításunk a sokszor kétségek közt őrlődő és sebzett poétát igyekezett megragadni, aki
időnként szinte profetikus jövőbelátással érzékelte kora és a vl|ág alakulását. Számos
versében máig aktuális problémákat vet fel és örökegyetemes kérdéseket feszeget. Elbeszélő
kolteményeivel, eposzaival, balladáival irodalmi emlékezetünk és népköltészeti
hagyományunk nagy összefoglalója volt ő, ugyanakkor költőként a modern magyar líra egyik
mega\apozója is egyben, főképp iszikékcik\usával, amelyet legendás Kapcsos Könyvébe írt a
Margitszigeten élete utolsó éveiben.

Eredendő érzékenysége mellett magáné|etitragédiái és a magyar nemzetet ért sorscsapások
is mélyítették benne hazája és az ember jövője fölötti aggodalmát. Ezt a beigazolódott
aggodalmat villantotta fe| az Arany Jónos iizenetei című kiállítás egy-egy idézet és az idézetek
ihlette kortárs fotókompo zíciők ttikrében.

A kiállítás alkotói: Gréger Zsolt (graflka), onda Péter (fotók), Szentmtírtoni Jónos (versek)

vERsEK SZóDÁVAL - ARANY 200
A Versek szódóval irodalmi talk-show produkciójának keretében négy előadást rendeztünk
Arany Jónos 200 a|címmel a Pinceszíltházban, amelynek során a költő talán kevésbé ismert
portréit rajzoltuk meg vendégeink segítségével. A műsorvezető Lózór Balózs színmuvész,
költő volt, a sorozat állandó zeneikozremtiködője pedig Csörsz Rumen Istvón régizenész.

Előadósok

20Li . szeptember 28.
A dalszerző Arany János
Vendég: Csörsz Rumen Istvón irodalomtörténész és régizenész

2oI,7. október 26.
Arany János, a költő
Vendég: Lövétei Lózór Lószló költő, a Székelyföld folyóirat főszerkesztője
Közreműkö dött: Zómb o ri S oma színmÍiv ész

2011. november 23.
Arany János a grafológia tükrében
Vendég: Papp Zsuzsanna grafológus, tanár
Közreműkö dott: Tallión M ar i ann színmuv ész



2017 . december 14.
Arany János humora
Vendég: S zörényi Lás zló irodalomtörténész
Közreműkö dött Tallión M ariann színmuv ész

ARANY JÁNOS ALKOTóTÁBOR
Zsennye, Bezeredj Kastély, 2017. október 29. - november 4.

20I] ószi szünetében szerveztük meg Arany János Alkotótáborunkat középiskolás diákok
számára, akik maguk is írogatnak. Helyszínül a zsennyei Bezerédj Kastély és festői szépségű
parkja szol'gáIt, Koltői' prózaírői, irodalomterápiás és dalszerzői foglalkozásainkon a saját
(hozott) művek értékelésén túl Arany János verseinek és balladáinak világában kalauzoltuk a
hallgatókat, akiknek a tábor ideje alatt stílusgyakorlatokat is készíteniük kellett, és közösen
megzenésíteni egy Arany János-verset.

Délelőttönként zajlott a költői és a prőzaírói szeminárium, dólutánonként pedig a da|szerzői
és az irodalomterápiás műhely. A költőin L3, a prőzaírőin7 diák _ míg a da|szerzőin 9, az
irodalomteúpiátn pedig 11 diák vett részt.

október 3Í-én délután Nem viccelünk! címme| azEl&etolt Helyőrség Íróakadémia zenés
bemutatkozó e|őadására került sor, amelyen közreműködött Nádasi Krisz mentor, valamint
Karkó Ádám, Nagyházi Márton és Szathmári Dominik pályakezdők. November 2-án pedig
Arany Jónos líraelméleti-kritikni munkássóga és annak mai relevanciója címmel Smid Róbert
irodalomtötÍéttész, kritikus tartott ismeretterjesztő e|őadást a táborozóknak.

Szemináriumvezetők voltak: Szentmórtoni Jónos (vers), Bíró Gergely (prőza)' Keleti
And r ós (da|szer zés), M i rt s e Z s u zs a ( irodalomte r ápla)

ARANY JÁNoS 200 FLASHMoB
2017. december 17.
Helyszínek: Corvin.köz, Kálvin tér, Fővám tér

2017 ezüstvasámapján rendeztük meg 3 köztéri akciónkat zenészek és színészek
közreműködésével Budapest közismert főterein. Az utca embereit kívántuk a karácsonyi
vásárlás \ázában megakasztani negyed őrákta, hogy felhívjuk figyelmiket az Arany János
Emlékévre, a költő művészetére, máig aktuális meglátásaira.

Közreműködtek: Csetverikov Iván, Háda Fruzsina, Keleti András, Timo, Tóth János
Gergely, Volkova Krisztina

Programjaink népszerűsítése érdekében weblapot, programfüzetet, roll-upot, molinót, print és
online hirdetéseket' szórólapokat stb. terveztettünk.



Kerítés kiállítás: 1 1.000 fő (becsült |étszám,30 fő l nap x 365 nap)
Versek sződáva| - Arany 200: esténként 100 fő - összesen: 400 fő
Flashmobok: alkalmanként 50 fő _ összesen: 150 fő (becsült |étszám)
Alkotótábor: 20 diők,6 taÍIár,S vendégelőadó - összesen: 31 fő
Vers- és novellapáLyázat:20 költő, 12 novellista - összesen..32 pályázó
MINDOSSZESEN: 1 1.613 fő
+ a weblap és a facebook-oldalunk |átogatői

Budapest, 2018. május 29.

Szentmártoni Jrános
elnök



ARANY .IANOS ALKOTOTABOR
Zsennye, Bezeredj Kastély, 20|7, október 29. - november 4.

20I] őszt szünetében szerveztük meg Arany János Alkotótáborunkat középiskolás diakok
számára, akik maguk is írogatnak. Helyszínül a zsennyei Bezerédj Kastély ós festői szépségú
parkja szo|gá|t. Költői, prózaítói, irodalomterápiás és da|szerzői foglalkozásainkon a saját
(hozott) művek értékelésén túl Arany János verseinek és balladáinak világában kalauzoltuk a
hallgatókat, akiknek a tábor ideje alatt stílusgyakorlatokat is készíteniük kellett, és közösen
megzenésíteni egy Arany János-verset.

Délelőttönként zajlott a költői és a ptőzaírói szeminárium, délutánonként pedig a dalszerzői
és az irodalomterápiás műhely. A költőin 13, a prózaírótn1 diák _ míg a da|szerzőin 9, az
irodalomterápián pedig 11 diak vett részt.

október 3I-én délután Nem viccelünk! címme| azE|őretolt Helyorség Íróakadémia zenés
bemutatkozó előadására került sor, amelyen közreműködött Nádasi Krisz mentor, valamint
Karkó Adám, Nagyházi Márton és Szathmári Dominik páIyakezdők. November 2-án pedig
Arany Jónos líraelméleti-kritikai munkóssóga és annak mai relevanciója címmel Smid Róbert
irodalomtötténész, kritikus tartott ismeretterjesztő előadást a táborozóknak.

Szemináriumvezetők voltak: Szentmórtoni Jónos (vers), Bíró Gergely (prőza), Keleti
Andrós (dalszerzés), M irts e Zsuzs a (irodalomterápia)

ARANY JÁNoS 200 FLASHMOB
2017. december 1,7.
Helyszínek: Corvin.köz, Kálvin tér, Fővám tér

2017 ezüstvasárnapján rendeztük meg 3 koztétt akciónkat zenészek és színészek
közreműködésével Budapest közismert főterein. Az utca embereit kívántuk a karácsonyi
vásárlás |ázában megakasztani negyed őrákta, hogy felhívjuk figyelmuket az Arany János
Emlékévre, a költő múvészetére, máig aktuális meglátásaira.

Közreműködtek: Csetverikov Iván, Háda Fruzsina, Keleti András, Timo' Tóth János
Gergely, Volkova Krisztina

PRoMóCIó
Programjaink népszenísítése érdekében weblapot, programfüzetet, roll-upot, molinót, print és
online hirdetéseket, szórólapokat stb. terveztettünk.



LÁToGAToTTSÁG

Kerítés kiállítás: 11.000 fő (becsült |étszám,30 fő l nap X 365 nap)
Versek szódáva| - Arany 200: esténként 100 fő - összesen: 400 fő
Flashmobok: alkalmanként 50 fő _ összesen: 150 fő (becsült |étszám)
Alkotótábor: 20 diák,6 tanár,5 vendégelőadő _ összesen: 31 fő
Vers- és novellapáIyázat:20 költő, 12 novellista _ osszesen:32 páIyáző
MINDOSSZESEN: II.613 fő
+ a weblap és a facebook-oldalunk |átogatői

Összegezve:
Szövetségünkben a je|zett időszakban közel 25o esemény zaj|ott le, egy-egy

rendezvény látogatottsága átlagosan 50-60 főt tesz ki, de természetesen aZ esemény jellegétől
függően a látogatott ság aránya v á|tozó.

A Magyar Írószövetség a különb öző páIyázatokon elnyert támogatásokból - melyet ez
úton is köszönünk a pá|yázatot kiírt szervezeteknek - gazdag, színvonalas és színes
programokat tud megvalósítani, mely által szakmai tekintélyét, elismerését növeli. Törekszik
a hazai társszewezetekkel, a határon túli magyaÍ irodalmi szervezetekkel kapcsolatát
fenntartani és ápolni, valamint új kapcsolatokat kiépíteni.

Az e|őzó években kedvező visszhangot kiváltó temzetközi rendezvényeket tudtunk
megvalósítani, melyeken nagy létszámma| vettek tészt a határon túl é|ő tagjaink is.
Lehetőséget biztosítottunk számukra' hogy irodalmi esteken, könyvbemutatókon, bnáti
találkozókon bemutatkozzanak, ta|álkozzanak aZ anyaország alkotóival. Gondolatot
cserélhettek az írők publikációs és érvényesülési lehetőségeikről, a könyv- és folyóirat kiadás
kérdéseiről, esetleges nehézségeirőI, a szerzőt érintő jogi kérdésekről.

Budapest, 201 8. május 22.
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Szentmártoni János
elnök


