Magyar Nyelvőr Alapítvány
Közhasznúsági jelentés
2006
1. Számviteli beszámoló
Pénzügyi eszközök nyitóállománya 2006-ben

87.833 Ft

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

0
0
5.900.000 Ft
0
0
0
0
0
5.900.000 Ft

Kiadások, költségek
Anyag-, termékvásárlás
Szolgáltatás vásárlás
Bérköltség
Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás
Adóbefizetések
Egyéb költségek
Pénzügyi műveletek ráfordításai
„Hírlapot a diákoknak” mozgalom támogatása
ELTE nyelvjárásgyűjtő utazásának támogatása
Magyar Nyelvőr következő számának támogatása
Protic János tanulmányának támogatása
Banki költségek, díjak
Előzőek egyikébe sem sorolt költségek
Összes kiadás, költség:

0
0
0
0
0
0
0
0
5.000.000 Ft
440.000 Ft
200.000 Ft
80.000 Ft
16.737 Ft
0
5.736.737 Ft

Alapítvány záróvagyona 2006. december 31-én:

251.096 Ft

2. Költségvetési támogatás felhasználása
Költségvetési támogatást az Alapítvány nem kapott.
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatot kimutatás
2006-ban a Magyar Nyelvőr Alapítvány az alábbi bevételeket és kiadásokat könyvelte el:
Bevételek:
87.833
900.000
5.000.000

Induló vagyon
Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. támogatás
Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. támogatás
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Kiadások:
- 5.000.000
- 440.000
- 200.000
- 80.000

„Hírlapot a diákoknak” mozgalom támogatása
ELTE nyelvjárásgyűjtő utazásának támogatása
Magyar Nyelvőr kiadásának támogatása
Protic János tanulmányának támogatása

2006. december 31-én, az alapítvány vagyona a banki szolgáltatási díja, jutalékok, költségek
levonása után 251.096 Ft
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
A Magyar Nyelvőr Alapítvány 2006-ban az alábbi cél szerinti 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-os évben támogatást nem kapott. A fenti támogatásokon kívül az alapítvány
a következő támogatásokat nyújtotta 2006-ban:
•
•
•

ELTE nyelvjárásgyűjtő utazásának támogatása 440.000 Ft, azaz négyszáznegyvenezer
forinttal.
Magyar Nyelvőr kiadásának támogatása 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forinttal,
Protic János felvidéki magyar sajtó nyelvezetét elemző tanulmányának támogatása 80.000
Ft, azaz nyolcvanezer forinttal.

6. Vezető tisztségviselők juttatásai
A Magyar Nyelvőr Alapítvány vezető tisztségviselői nem részesültek sem pénzbeli, sem más
jellegű juttatásban 2006-ban.

7. Közhasznú tevékenység beszámolója
Az alapítvány a tartós közérdekű tevékenység eléréséért tevékenykedett a 2006-os évben.
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 2006-ban 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, SzabolcsSzatmár-Bereg megyék középiskoláiba és kollégiumaiba juttatandó újságok esetében adott
támogatást.
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Az Alapítvány 2006-bank támogatta a Magyar Nyelvőr kiadását, a Magyar
Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóiratát.
Az Alapítvány szándékai és feladatai szerint minden olyan kezdeményezést támogat,
mely anyanyelvünk fennmaradását, ápolását és fejlődését szolgálja, ezért 2006-ban támogatta
az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének nyelvjárásgyűjtő utazását. A
kutatás célja, hogy a magyar nyelvet anyanyelvként beszélők minél több csoportjával
létesítsen kapcsolatot, kutassa a nyelvi sajátosságaikat, hagyományaikat, kultúrájukat, és
ezeket az ELTE és más felsőoktatási intézmények hallgatóival megismertesse. Az eddigi
gyűjtések feldolgozásának eredményeképpen már olyan értékes adatbázis kialakítása
kezdődött meg, amely olyan hagfelvételeket tartalmaz, melyek őrzik az azóta már az
asszimiláció vagy gazdasági és társadalmi okok következtében jelentősen megváltozott
összetételű közösségek korábbi nyelválllapotát, és további tudományos kutatások alapját
képezik. A 2006-os tanulmányút során a szlovákiai magyarság egy periférikus helyzetbe
került csoportját, a nyelvi és néprajzi szempontból különleges archaikus sajátosságokat
mutató Zobor-vidék magyar lakosságát keresték fel, hogy több településen, kb. 30-40 órányi
jó minőségű, a jelen nyelvi állapotot tükröző hanganyagot rögzítsenek különböző korú, nemű,
társadalmi helyzetű magyar anyanyelvű beszélőktől. A nyelvjárásgyűjtésen túl felkeresték a
csehországi és ausztriai magyarság néhány csoportját is, körükben elsősorban
szociolingvisztikai, a kétnyelvűség állapotának felderítését célzó gyűjtést folytattak. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeknek a gyűjtőutaknak rendkívül nagy hatása van az
egyetem hallgatóira, és több évtizedek múltán is különleges élményként emlékeznek vissza
egy-egy ilyen gyűjtőútra, tanítványaiknak szívesen adják tovább ott szerzett ismereteiket.
Ezenkívül nagy hatása van a jövendő fiatal nyelvésznemzedékekre, a szakmához kötődés
kialakításában. Támogatásunkkal komoly segítséget adtunk ahhoz, hogy a hazai dialektológiai
és szociolingvisztikai kutatás tovább fejlődjön, az ifjú kutatók nevelése biztosítva legyen.
Alapítványunk támogatta még 2006-ban egy szlovákiai magyar fiatal felvidéki magyar
sajtó nyelvezetét elemző országos és regionális kutatómunkáját.
A 2007-es évet illetően az Alapítvány bízik abban, hogy az eddigi sikeres és
eredményes tevékenységéhez hasonlóan további támogatásokat szerezve a magyar nyelv
fennmaradása érdekében tevékenykedhet, és segítheti az anyanyelvvel kapcsolatos
kutatásokat és a Magyar Nyelvőr mint tudománytörténeti kincs fennmaradását.
Budapest, 2007. február 14.

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