
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-31 11:01:13. Érkeztetési szám: EB00604196

01 Fővárosi Törvényszék

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

0 1 0 2 0 0 0 0 5 5 5 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  19 .52 .46



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

1 0 9 7 Budapest

Tóth Kálmán utca

4 8 41

    

0 1 0 2 0 0 0 0 5 5 5

0 1 0 0 P k 6 0 5 2 9  1 9 8 9

1 9 0 0 7 6 8 9 1 4 1

Bene Sándor

Budapest 2 0 2 2 0 3 1 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  19 .52 .46



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Adatok ezer forintban

296 233

0 0

296 233

0 0

6 440 6 140

0 0

85 85

5 383 5 380

972 675

0 0

6 736 6 373

6 603 6 162

0 0

7 637 6 604

0 0

0 0

-1 034 -442

0 0

0 0

133 211

0 0

0 0

133 211

0

6 736 6 373
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Adatok ezer forintban

0 0 0 0

0 0 0 0

5 069 5 524 5 069 5 524

514 953 514 953

0 0 0 0

4 555 4 571 4 555 4 571

0 0 0 0

172 143 172 143

5 241 5 667 5 241 5 667

5 241 5 667 5 241 5 667

1 888 2 001 1 888 2 001

4 077 3 660 4 077 3 660

0 0 0 0

135 64 135 64

175 238 175 238

0 146 0 146

6 275 6 109 6 275 6 109

6 275 6 109 6 275 6 109

-1 034 -442 -1 034 -442

0 0 0 0

-1 034 -442 -1 034 -442
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

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

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

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Adatok ezer forintban

4 500 4 500 4 500 4 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

55 71 55 71

0 0 0 0

0 0 0 0
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

1 0 9 7 Budapest

Tóth Kálmán utca

4 8 41

    

0 1 0 0 P k 6 0 5 2 9  1 9 8 9

0 1 0 2 0 0 0 0 5 5 5

1 9 0 0 7 6 8 9 1 4 1

Bene Sándor

Tudományos tevékenység

MTA-ról szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) a), f), i) j)

Kutatók, tanárok, egyetemisták

3000
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

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

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

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

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Adatok ezer forintban

5 241 5 667

55 71

0 0

0 0

0 0

5 186 5 596

6 275 6 109

4 077 3 660

6 275 6 109

-1 034 -442

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  19 .52 .46



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  19 .52 .46



Kiegészítő melléklet 2021. évi beszámolóhoz

2021 . évi egyszerűsített beszámolójához

I. A szervezet azonosító adatai, bemutatása
név: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

székhely: 1097. Budapest, Tóth Kálmán u 4. 8/41

bejegyző határozat száma: 0100/Pk.60529/1989

nyilvántartási szám: 01-02-0000555

képviselő neve: Bene Sándor

   

Jogszabályi háttér

2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól

350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

1.
A civil szervezet a számviteli törvényben meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.

·

· A mérleg ANYK nyomtatvány PK-742" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.

· Az eredmény-kimutatása: ANYK nyomtatvány PK-742 formában

2.
· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

· A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

· A mérlegkészítés időpontja: 2022. március 10.

3. A beszámoló készítése, aláírása: 
· A beszámoló nyelve: Magyar

· Aláíró: Szervezet főtitkára, képviselője

4.

5.

6.

7.

8.

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az 

óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával 

szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. 

A civil szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a 

kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, 

folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

A beszámoló közzététele:

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és a civil szervezeteket érintő jogszabályok:
A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább 

megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi 

előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, 

követelményeket fogalmazza meg.

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

 A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben ANYK nyomtatványban foglaltaknak.

A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.

2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

A beszámolási forma:

Könyvvizsgálati kötelezettség

Összehasonlíthatóság biztosítása

A számviteli alapelvek érvényesítése:

1. oldal



Kiegészítő melléklet 2021. évi beszámolóhoz

II.
1.

a)

·

·

·

·

·

·

b)

·

·

·

c)

d)

·

·

e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak

2.

III.
1.

2.

3.

az adott évben nem fordultak elő.

4.

20% 1 275 eFt

-

A mérlegben jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!

-

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!

IV.

a kétévente rendezett nemzetközi konferenciáink egyre nagyobb érdeklődés mellett zajlanak, és fontos

szerepet töltenek be a tudományos kutatás utánpótlásának ( MTA tv. 3§ m) nevelésében

és interdiszciplináris művelésével foglalkozó kutatók , oktatók és egyéb szakemberek együttműködését és munkáját

Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

( nyelv - és irodalomtudomány, történettudomány, néprajztudomány, művészettörténet ) 

(MTA tv. 3.§. D,i,j ) ; az egyetemekkel és tudományos műhelyekkel közösen tudományos programokat hozzon létre.

E programok a tárgy természetéből következően a magyar nyelv, kultúra és hagyományok ápolását, a nemzeti kulturális

örökség  feldolgozását célozzák ( MTA tv. 3.§ f). Konferenciáink szervezésével segítjük a nemzetközi doktorképzést:

folyó tudományos vagy közérdekű tevékenységet (MTA tv 3.§,a) , segítse ezzel a hungarológia diszciplináris

A Társaság Alapszabály szerint célja, hogy itthon és a világ bármely részén támogassa a magyarságtudomány területén

Az eszközök értékelése:

A bekerülési érték:

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;

nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;

saját előállításkor a közvetlen költségek;

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

térítés nélküli átvételkor a piaci érték;

ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;

Az értékcsökkenés leírás módszerei:

a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;

a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;

aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;

a szervezet a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:

Piaci értékelés

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, MNB középárfolyamon kell elszámolni;

A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk
Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:

A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel, szervezeti formája okán.

Információk a kötelezettségekről

A Szervezetnek nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások az adott évben nem 

A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:

A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:

A mérlegre vonatkozóan a mérleg főösszeg alapján:
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V. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3000

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

VI. Cél szerinti juttatások kimutatása adatok  Ft-ban

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Klaniczay-díj 169 853 169 853

VII.

VIII.

1.

Az statisztikai állományi létszám: 1 fő

2. Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

3.

4.

5.

IX. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók adatok ezer Ft-ban

Alapadatok Előző év Tárgyév

B. Éves összes bevétel 5241 5667
ebből:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott 

részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 

törvény alapján átutalt összeg

55 71

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás) 6275 6109

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 4077 3660

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény -1034 -442

Ötévenként nemzetközi hungarológiai kongresszusok

kétévente doktoriskolák nemzetközi magyarságtudományi konferenciája

tudományos tevékenység

MTA-ról szóló 1994.évi CL. Tv. 3.§ 1.A),F),I),j)

Kutatók, tanárok egyetemisták

több ezer oldal digitalizált könyv és folyóirat

Klaniczay-díj kiosztása évente , Lotz János-érem átadása ötévente

A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban 

felvett járandóság, nekik folyósított előlegek
A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

Tájékoztató adatok

A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét nem osztja fel!

A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a szokásos piaci 

Lényeges, és nem a szokásos piaci feltételek között megvalósult, kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek:

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

A Szervezetnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

Szervezetünk kapcsolt vállalkozásaival szembeni ügyleteinek a kapcsolat szerinti bemutatása: 

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről 

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a 
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Erőforrás-ellátottság mutatói

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

Ft]
Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-

A2)/(H1+H2)≥0,25]
Igen

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

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

X.

2022. március 10.

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről 

Mutató teljesítése

A szervezet főtitkára
Bene Sándor

Mutató teljesítése

A beszámolási időszakban a civil szervezetnek kimutatható készfizető kezessége, tőketartozás és annak járulékai nincsenek.

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a 

Szervezet gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna. 
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Beszámoló 

a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 

2021. évi tevékenységéről 

 

 

Az elmúlt évben súlyos veszteség érte Társaságunkat: elhunyt volt főtitkárunk, a Társaság alapító tagja, és 

nyugdíjba vonulása után is aktív választmányi tagja, a magyarságtudományi kutatás itthon és 

nemzetközileg is elismert, kiemelkedő alakja, Jankovics József. Néhány hónappal később távozott 

Társaságunk szervezőtitkára, Nyerges Judit is, aki a több mint három évtizeden át segítette 

kutatóközösségünk kapcsolattartását, szakmai munkáját. Emléküket kegyelettel megőrizzük, 

 

Társaságunk 2021-i tevékenységét súlyosan érintette a világjárvány, a vele járó szervezési, 

kommunikációs nehézségek. Már tavalyi tájékoztatónkban hírt adtunk róla, hogy az eredetileg 2021-re 

tervezett varsói IX. Hungarológiai Kongresszust 2020. decemberi rendkívüli választmányi ülésünk 2023-

ra (augusztus 28–szeptember 1-re) halasztotta. Döntést hoztunk továbbá arról, hogy a Doktoriskolák VII. 

Nemzetközi Konferenciáját Sopron–Kismarton (Eisenstadt) helyszínnel 2022-ben rendezzük meg. Ez 

utóbbi konferencia címét 2021. augusztus 25-i választmányi ülésünk véglegesítette: Emlékezet és felejtés a 

magyar kultúrában: „Térközök-időközök”; dátumát augusztus 31–szeptember 3-ra tűzte ki. A körlevél 

kiküldése a közeli napokban esedékes. A varsói kongresszus előkészítése azonban továbbra is 

nehézségekkel küzd. A szimpóziumok programjavaslatai régen elkészültek, a honlap makettje készen áll, 

a rendezvényt lebonyolító céggel a helyi szervezők felvették a kapcsolatot – azonban az egyetem rektorával 

2021 őszére tervezett találkozó egyelőre nem valósult meg, így a kongresszus közös szervezéséről szóló 

szerződés sem került aláírásra, a hivatalos körlevél 2021 nyarán véglegesített szövege továbbra sem 

nyilvánosan hozzáférhető. A felsorolt nehézségek mellett a kongresszus megrendezését a jelenlegi háborús 

helyzet is veszélyezteti. A szervezési folyamat ilyen állapota mellett a határidőket tekintve az utolsó utáni 

pillanatban vagyunk; a kongresszus sorsáról a jelen közgyűlés lesz hivatva határozni. A tanulságokból 

okulva Társaságunk vezetősége párhuzamosan megkezdte a következő, 2026-i kongresszus szervezését. A 

társszervezők a Tokaj-Hegyalja Egyetem és a Miskolci Egyetem lesznek (előbbi megbízott rektora és 

utóbbi rektorasszonya már hivatalos levélben is jelezte a közreműködési szándékot). A kongresszus 

helyszínéről és időpontjáról 2021. augusztus 25-i közgyűlésünk már döntött; a szervezőbizottság 

felállításáról 2022 első félévében a Társaság választmányi ülése hoz határozatot. 

A Társaság a korábban jelzett szándékoknak megfelelően, 2021. augusztus 25-én megtartotta tisztújító 

közgyűlését. Megerősítette tisztségükben az elnököt, a társelnököt és a főtitkárt, az új választmány 

összeállításában pedig világosan kifejezésre juttatta megújulási szándékát. A személyi összetétel jelzi: a 

meghatározó társadalom- és humántudományi intézmények magyarságkutatásban érdekelt új vezetői 

generációja is bekapcsolódott a munkába, ami várhatóan erősíti majd a külföldi kapcsolatrendszer 

fenntartását és megújítását, valamint a láthatóság új típusú formáinak kialakítását. 

  

https://hungarologia.net/jankovics-jozsefre-gondolva-halalakor/
https://epa.oszk.hu/00000/00001/00517/pdf/EPA00001_ItK_2021_1_123-129.pdf
https://hungarologia.net/elhunyt-nyerges-judit/
http://hungarologia.net/a-ix-nemzetkozi-hungarologiai-kongresszus-uj-idopontja/
https://hungarologia.net/wp-content/uploads/2021/12/VB-2021-08-25-1.pdf
http://kongres.tsmusic.pl/
https://hungarologia.net/wp-content/uploads/2021/12/Kgy-2021-08-25-1.pdf
https://hungarologia.net/wp-content/uploads/2021/12/Kgy-2021-08-25-1.pdf
https://hungarologia.net/about-iahs/vezetoseg/


 
 

 

A Társaság 2021-i tevékenységének egyéb vonatkozásai a folyamatosság fenntartását célozták. 

Publikációs tevékenységünkben folytattuk periodikus kiadványaink közreadását. Az Akadémiai Kiadóval 

közösen publikált Hungarian Studies 2020-as évfolyamának első és második száma (a járvány indokolta 

késéssel) a tárgyév folyamán jelent meg, és szintén 2021-ben lett elérhető a 2021/1. szám is. A folyóirat 

szerkesztőbizottsága szintén átalakult (Seidler Andrea főszerkesztő munkáját Bíró Annamária, Henri de 

Montety és Orbán Áron segítik). Másik periodikus kiadványunk, a Lymbus: Magyarságtudományi 

Forrásközlemények (főszerk. Ujváry Gábor, felelős szerk. Szabó András Péter) szintén behozta a 

lemaradást: 2021. évi (19.) száma immár két kötetben, 1300 oldal terjedelemben a tárgyév folyamán 

megjelent, a gazdag kultúrtörténeti anyagot 41 szerző jegyzi. 

A VI. Nemzetközi Doktorjelölti Konferencia előadásait közreadó kötet (Folytonosság és 

megszakítottság a magyar kultúrában: Bécs, Bécsi Egyetem Finnugrisztikai Program, 2019. szeptember 4–

6), Bene Sándor és Dobos István szerkesztésében a tavalyi év folyamán jelentősen előrehaladt, az Osztrák-

Magyar Akció Alapítvány támogatása úgy egészítette ki az NKA-tól kapott korábbi támogatást, hogy most 

már lehetségessé vált a publikálás. A kötet szakmai szerkesztése megtörtént, jelenleg a kiadói belső 

szerkesztés folyik, a megjelenés (51 szerző írásaival, a nyelvtudomány, történettudomány, 

irodalomtörténet, néprajz és kulturális antropológia, művészettörténet és zenetudomány területéről) 2022 

első felében várható. A Társaság alapításának 40. évfordulóján tartott emlékülés anyaga szintén kiegészült, 

immár teljesnek mondható, s szándékaink szerint az idén, vagy legkésőbb a következő év elején 

nyomtatásban is publikáljuk (egyelőre hálózaton elérhető). 

A Társaság legnagyobb presztízsű szakmai díja, a régi magyar kultúra és irodalom művelésének 

megelőző évi legnagyobb teljesítményére évente kiosztott Klaniczay-díj. A tárgyévet megelőzően már 

megtörtént a díj alapszabályának átdolgozása (a társfenntartó Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

státusának módosulása nyomán). A 2021-i díjat teljes szakmai konszenzus mellett Nagy Levente 

monográfiája nyerte el: A román reformáció. Egy 16–17. századi magyar-román kulturális és irodalmi 

transzferjelenség (Budapest: Ráció Kiadó, 2020). Az ünnepélyes átadásra a „Betegség és gyógyulás a kora 

újkori irodalomban” c. konferencia (Budapest, BTK Irodalomtudományi Intézet, 2021. szeptember 8–11) 

nyitónapján került sor. 

Titkárságunk 2021-ben is ellátta az alapszabályban meghatározott koordinációs és információs 

feladatait; Csapó Mónika szervezőtitkárunk szerkesztésében működik információs levelezőlistánk, 

honlapunk és facebook oldalunk. A 2021-i felügyelőbizottsági jelentés ezúttal a teljes (2016–2021) ciklust 

is áttekintette, és a Társaság gazdálkodását rendben találta. A tárgyévre esedékes akadémiai támogatást (4 

M Ft) megkaptuk, abból – mint a mellékelt pénzügyi elszámolás mutatja – működési költségeinket (a 

főtitkár utazási költségtérítése, titkárságvezető és könyvelő tiszteletdíja) tudtuk (némi deficittel) fedezni. 

Nagy szükség volna rá, hogy tekintettel az új helyzetre, a megnövekedett költségekre (a 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont épületében működő titkárságunk irodájának bérleti díját az idei évtől 

a fenntartó 45%-kal emelte fel), továbbá a járvány és a háborús események nyomán elszabadult inflációra, 

tagtársaink fokozottan figyeljenek a tagdíjfizetés pontosságára, valamint vegyék figyelembe a Társaságot 

az éves 1%-os adófelajánlásuk alkalmával is. Több mint 40 éves hagyományunk hiteles alapot ad rá, hogy 

tudjuk: jó ügyet támogatnak. 

 

Budapest, 2022. március 18. 
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