Magyar Nyelvőr Alapítvány
Közhasznúsági jelentés
2005
1. Számviteli beszámoló
Pénzügyi eszközök nyitóállománya 2005-ben

500.000 Ft

Bevételek
Központi állami támogatás
Önkormányzati támogatás
Belföldi egyéb támogatás
Tagdíjbevétel
Külföldi támogatás
Tagdíjbevétel
Vállalkozási tevékenység bevétele
Egyéb bevétel
Összes bevétel

0
0
5.000.000 Ft
0
0
0
0
0
5.000.000 Ft

Kiadások, költségek
Anyag-, termékvásárlás
Szolgáltatás vásárlás
Bérköltség
Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás
Adóbefizetések
Egyéb költségek
Pénzügyi műveletek ráfordításai
„Hírlapot a diákoknak” mozgalom támogatása
Támogatás orvosi nyelv kutatására
Banki költségek, díjak
Előzőek egyikébe sem sorolt költségek
Összes kiadás, költség:

0
0
0
0
0
0
0
0
5.000.000 Ft
400.000 Ft
12.167 Ft
0
5.412.167 Ft

Alapítvány záróvagyona 2005. december 31-én:

87.833 Ft

2. Költségvetési támogatás felhasználása
Költségvetési támogatást az Alapítvány nem kapott.
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatot kimutatás
2005-ben a Magyar Nyelvőr Alapítvány az alábbi bevételeket és kiadásokat könyvelte el:
Bevételek:
500.000
5.000.000

Induló vagyon
MFB támogatás
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Kiadások:
-5.000.000
- 400.000

„Hírlapot a diákoknak” mozgalom támogatása
Támogatás orvosi nyelv kutatására

2005. december 31-én, az alapítvány vagyona a banki szolgáltatási díja, jutalékok, költségek
levonása után 87.833 Ft.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
A Magyar Nyelvőr Alapítvány 2005-ben az alábbi támogatásokat nyújtotta:
•

„Hírlapot a diákoknak” mozgalom támogatására 5.000.000 Ft, azaz ötmillió Forint cél
szerinti juttatás

5. Egyéb támogatás mértéke
A Magyar Nyelvőr Alapítvány központi költségvetési szervtől, elkülönített állami
pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, vagy mindezek
szerveitől a 2005-ös évben támogatást nem kapott. A fenti támogatásokon kívül az alapítvány
mást nem támogatott.
6. Vezető tisztségviselők juttatásai
A Magyar Nyelvőr Alapítvány vezető tisztségviselői nem részesültek sem pénzbeli, sem más
jellegű juttatásban 2005-ben.

7. Közhasznú tevékenység beszámolója
Az alapítvány a tartós közérdekű tevékenység eléréséért tevékenykedett a rendelkezésére álló
kevés időben, hiszen működését csak év végén kezdte meg. Felkereste a magyar közélet,
gazdasági élet jeles szereplőit, és támogatást kért tartós közérdekű céljaink megvalósítására, a
magyar nyelv, és az azzal kapcsolatos kutatások, népszerűsítés támogatására. Ennek
eredményeképpen már 2005-ben komoly cél szerinti juttatás érkezett a diákok
újságolvasásának elősegítésére. A támogatott program célja az, hogy megismertesse és
megszerettesse a középiskolás korosztállyal a rendszeres újságolvasást. A kiadók
szerkesztőségi és nyomdalátogatást, kulturális programokat szerveznek a diákok részére, az
iskolák ingyenesen kapják a különböző újságokat. Az Alapítvány a kifejezetten hátrányos
helyzetű régiók, Borsod-Abajú-Zemplén, Nógrád, Tolna, Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyék középiskoláiba és kollégiumaiba juttatandó újságok esetében adott támogatást.
A Magyar Nyelvőr Alapítvány támogatott egy, az orvosi nyelvvel kapcsolatos
tudományos kutatást. A kutatások túlmutatnak az országos jelentőségen, nemzetközi
tudománytörténeti szempontból is úttörő kezdeményezésről van szó. A támogatás
összhangban van azzal, hogy a Magyar Tudományos Akadémia szorgalmazza a szaknyelvi
kutatásokat. Orvosi nyelvünket 600-700 évnyi anyag alapján lehet vizsgálni, de a magyar
orvosi szaknyelv történetének megírására eddig még nem került sor. Az Alapítvány
segítségével remélhetőleg sikerül a levéltárak anyagát is felkutatva (füves könyvek, házi
orvosló könyvek, házi patikák) nagy mennyiségű forrás segítségével létrehozni az orvosi
nyelvvel foglalkozó monográfiát. Az Alapítvány a továbbiakban támogatni kívánja a Magyar
Nyelvőr című lapban a kutatási eredmények folyamatos publikálását. A mai globalizálódó
világban, amikor tudományos teljesítménynek szinte csak az idegen, főleg angol nyelven
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megjelent közlemény számít, s amikor már szinte feledésbe merült Bessenyei bölcs mondása,
hogy „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudóssá, idegenen sohasem”, sokak figyelme újra a
szaknyelvek felé fordul. Ahhoz azonban, hogy megérthessük a szaknyelvek problémáit, s
feltérképezhessük a szaknyelvekkel kapcsolatos teendőket és ezek lehetőségeit, érdemes
visszatekintenünk, és megismernünk a szaknyelvek (jelent esetben az orvosi szaknyelv)
kialakulásának folyamatát, s az orvosi szaknyelv fejlődése érdekében tett korábbi
erőfeszítéseket is.
A 2006-os évet illetően az Alapítvány bízik abban, hogy az eddigi, a rövid idő alatt is
sikeres és eredményes tevékenységéhez hasonlóan további támogatásokat szerezve a magyar
nyelv fennmaradása érdekében tevékenykedhet, és segítheti az anyanyelvvel kapcsolatos
kutatásokat, a Magyar Nyelvőr mint tudománytörténeti kincs fennmaradását.
Budapest, 2006. június 26.

…..…………………………………….
A kuratórium elnöke
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