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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

Olvasó-társ 

A Magyar Olvasástársaság olyan céllal indította el a mozgalmat, hogy a könyv nélküli vagy kevés 
könyv között felnövő, illetve alkalmilag ilyen helyzetben lévő gyermekeknek is lehetőséget adjanak 
betűgazdag környezet megismerésére. Szeretnénk, ha a mesék, a könyvek, a könyvtárak világa ismerős, 
barátságos környezetet, közeget jelentene e gyermekek számára. 

Az Olvasó-társ mozgalomnak nem célja a tanítás! A mesék, meseregények világával megismertetés 
elsősorban a szórakoztatás eszköze legyen. A nevelés is egyetlen szempontból, olvasóvá nevelésként 
jelenjen meg a mesélések, felolvasások alkalmával.  

A Magyar Olvasástársaság (HUNRA) Olvasó-társ című programjára végzettségtől, munkakörtől 
függetlenül bárki jelentkezhet önkéntes felolvasónak. A jelentkezők egy felkészítőn vesznek részt, mely 
után igazolványt kapnak. (Felkészítést évente kétszer tervezünk: egyszer tavasszal, egyszer ősszel.) Az 
ilyen igazolvány birtokosa később megszervezheti a felolvasásokat, s természetesen maga is részt vehet 
ilyenen. A félórás, egyórás alkalmakról rövid, tényszerű adminisztrációt készít a HUNRA számára. Az 
igazolvány és a rendszeres adminisztráció feljogosítja a résztvevőt az Olvasó-társ név hivatalos 
használatára. A képzésen való részvétel, illetve HUNRA-igazolvány nélkül nem lehet a HUNRA 
nevében felolvasást vállalni és végezni. 

Intézményi jelentkező esetén az intézményi koordinátor, kapcsolattartó felel a kollégáiért és a program 
működéséért. 

2010-ben a program három területen indult el: 

         – SOS Gyermekfalu lakóinak, 

         – hátrányos helyzetű, főleg cigány/roma családok gyermekeinek, 

         – tartósan kórházi ápolásra szoruló gyermekeknek. 

Gyermekirodalmi adatbázis 

Megújult külsővel, új szolgáltatásokkal jelentkező Gyerekirodalmi adatbázis célkitűzése nem változott: 
a Könyvtári Intézet munkatársai által készített válogatás a magyar nyelven megjelent gyermekirodalom 
legjavát tartalmazza rövid annotációk kíséretében, ezáltal hasznos kalauza lehet könyvtárosoknak, 
szülőknek, óvónőknek, tanítóknak és gyermekolvasóknak. Az adatbázisban az eddiginél több szempont 
szerint: a cím és szerző mellett közreműködőre és kiadóra is lehet keresést indítani. Továbbra is van 
lehetőség korcsoportok, nemek, illetve műfajok szerinti böngészésre, valamint az ajánlott és elolvasott 
könyvek osztályozására 1-től 5-ig terjedő skálán. Amennyiben a műnek van az interneten ingyenesen 
elérhető, teljes szövegű elektronikus változata (elsősorban a Magyar Elektronikus Könyvtárban vagy a 
Digitális Irodalmi Akadémia gyűjteményében), annak elérhetőségét a tételek végén feltüntetjük. A link 
mindig az adott műre vonatkozik, de nem feltétlenül azonos a műnek az adatbázisban szereplő konkrét 
kiadásával.  

A Magyar Olvasástársaság – a büszkeség mellett – köszönettel tartozik a Könyvtári Intézet 
munkatársainak, akik sok éve óta gondozzák az adatbázist. 

A népmese napja – XII. Országos népmese-konferencia 

A magyar népmesekincs mindenki számára ismert kulturális érték. Az eredendően szóbeli műfajként 
élő hagyományos népmese mind a szóbeliség, mind a népi kultúra (parasztság) körében való 
elterjedtsége miatt azonban egyfelől alacsonyabb státuszúként vonult be a közgondolkodásba, másfelől 
mára jórészt gyerekirodalommá „szűkült”. 
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A népmesemondás hagyományos szerepe a közösségekben valamikor a közösségi összetartozást 
erősítette, emellett tanító-szórakoztató céllal élethelyzetek megoldására beszélt el példákat, 
„sorsmegoldó képletet” kínált fel. Emellett a kapcsolódó műfajokkal együtt (közmondások, szólások, 
mondókák, epiko-lírikus népdalok) egészen kisgyermekkortól kezdve a nyelv elsajátítását segítette. 

A népmese, bár kezdetektől fogva kultúrákon, határokon, nyelveken keresztül vándorolt, beépítette és 
megőrizte az egyes népek, nyelvek, kultúrák sajátosságait, ebből következően gazdag forrást nyújt a 
nemzeti-kulturális identitás kérdéseivel kapcsolatban. 

A népmese továbbá társadalomtudományi és társadalomismereti jelentőségű forrásszöveg. Egyrészt 
tudósít a kevéssé dokumentált népi életforma értékvilágáról, társadalomfelfogásáról és etikai 
világrendjéről. Másrészt a különböző népek együttélését jellemző modellértékű szabályok szöveges 
rögzítését és értelmezését is tartalmazza – generációról generációra továbbörökíthető formában.  A 
népmese társadalmi vonatkozásai kapcsán figyelembe kell venni a határon túli magyar nyelvű 
térségeket, hiszen a legtöbb kiváló mesemondó ezekről a területekről származik. A műfaj ezen 
túlmenően pedig rendkívül alkalmas a szociálisan rászorult gyermekek, illetve a roma lakosság 
oktatására, oktatásba való bevonására akár formális, akár non formális oktatási kereteken belül.  

A népmese megőrzését és oktatását célként kitűző stratégiai elképzelés a társadalom széles rétegére 
irányul, hiszen mind a felsőoktatásban, mind a közoktatásban részt vevők, mind pedig a családokban 
élők, illetve az érdeklődők érintettek. A cél az, hogy legyen egyre több olyan szakember, pedagógus, 
aki tehetségének, rátermettségének megfelelően tud mesélni, illetve aki tájékozott a népmesekutatás 
eredményeit illetően. Más pedagógusok és szakemberek pedig ismerjék és alkalmazzák a népmese 
pedagógiát, legyenek képesek drámapedagógiai módszerekkel dolgozni, illetve népmeséket feldolgozó 
foglalkozásokat tartani, ezzel segítve a magyar kulturális örökség áthagyományozását. 

2016-os konferencia célja, hogy bemutassuk a népmese-stratégiát s annak konkrét lehetséges 
megvalósulási formáit a köznevelésben és általában a mindennapi életünkben. 

Helyszíneink: Nyíregyháza (2016. szeptember 29.) és Beregszász (2016. szeptember 30.) 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Kultúrális tevékenység 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kultúrális tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Trv 1997. évi CLVI. tv 26§ 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: családok 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1,000 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A tevékenység eredményének tekinthetjük az összes tárgyévben sikeresen megvalósult programunkat: 

- Olvasó-társ program folytatása 

- Kampány indítása az olvasás népszerűsítésére 

- A költészet napja méltó megünneplése 

- Kié az olvasás? kötet terjesztése 

- Tehetség és olvasás konferencia megrendezése 

- A népmese napjának megünneplése - XII. Országos népmese-konferencia megrendezése 

- Olvasótábor lebonyolításában való részvétel 
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2.2. Tudományos tevékenység, kutatás 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Tudományos tevékenység, kutatás 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Trv. 1997. évi CLVI tv. 26§ 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Pedagógusok, egyetemi oktatók 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 50 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A tevékenység eredményének tekinthetjük az összes tárgyévben sikeresen megvalósult programunkat: 

- Olvasó-társ program folytatása 

- Kampány indítása az olvasás népszerűsítésére 

- A költészet napja méltó megünneplése 

- Kié az olvasás? kötet terjesztése 

- tehetség és olvasás konferencia megrendezése 

- A népmese napjának megünneplése - XII. Országos népmese-konferencia megrendezése 

- Olvasótábor lebonyolításában való részvétel 

2.3. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Nevelés, oktatás, képességfejlesztés 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Trv. 1997. évi CLVI tv. 26§ 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Egyetemisták, középiskolások 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 250 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A tevékenység eredményének tekinthetjük az összes tárgyévben sikeresen megvalósult programunkat: 

- Olvasó-társ program folytatása 

- Kampány indítása az olvasás népszerűsítésére 

- A költészet napja méltó megünneplése 

- Kié az olvasás? kötet terjesztése 

- Tehetség és olvasás konferencia megrendezése 

- A népmese napjának megünneplése - XII. Országos népmese-konferencia megrendezése 

- Olvasótábor lebonyolításában való részvétel 

2.4. Kultúrális örökség megóvása 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kultúrális örökség megóvása 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Trv. 1997. évi CLVI tv. 26§ 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Egytetemisták. gyermekek 
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Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 350 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A tevékenység eredményének tekinthetjük az összes tárgyévben sikeresen megvalósult programunkat: 

- Olvasó-társ program folytatása 

- Kampány indítása az olvasás népszerűsítésére 

- A költészet napja méltó megünneplése 

- Kié az olvasás? kötet terjesztése 

- Tehetség és olvasás konferencia megrendezése 

- A népmese napjának megünneplése - XII. Országos népmese-konferencia megrendezése 

- Olvasótábor lebonyolításában való részvétel 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Nyújtott támogatás 0 0 

Összesen: 0 0 
 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Nincs 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 3 246 2 319 
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 16 13 
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. Normatív támogatás 0 0 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 3 230 2 306 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 3 604 2 498 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 0 0 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 3 604 2 498 
K. Adózott eredmény - 358 - 179 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 
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6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése  
 Igen Nem Értéke 

Erőforrás-ellátottság mutatói       

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

(két évi bevétel átlaga)       

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]  X X 

(két év egybeszámított adózott eredménye)       

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

(személyi jellegű ráfordítások aránya)       

Társadalmi támogatottság mutatói       

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

(szja 1% a korrigált árbevételhez)       

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

(közhasznú ráfordítások aránya)       

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

(közérdekű önkéntesek száma)       
 

7. Kiegészítő melléklet 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

- Olvasó-társ program 

2015-ben is folytattuk az olvasó-társak képzését. Az év folyamán több alkalommal tartottunk felkészítő 
tanfolyamot középiskolásoknak. 

- Gyermekirodalmi adatbázis 

Megújult külsővel, új szolgáltatásokkal jelentkező Gyerekirodalmi adatbázis célkitűzése nem változott: 
a Könyvtári Intézet munkatársai által készített válogatás a magyar nyelven megjelent gyermekirodalom 
legjavát tartalmazza rövid annotációk kíséretében, ezáltal hasznos kalauza lehet könyvtárosoknak, 
szülőknek, óvónőknek, tanítóknak és gyermekolvasóknak. 

- A népmese napja – XII. Országos népmese-konferencia 

7.2. Támogatási programok bemutatása 

7.2.1. Hagyományok Háza 
Támogatási program elnevezése: Népmesenap rendezvények  

Támogató megnevezése: Hagyományok Háza  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016.09.01 - 2016.12.31  

Támogatás összege  (1000HUF)  1,470 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,470 
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 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,470 

 -tárgyévben folyósított összeg: 1,470 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 1,470 

 Felhalmozási: 0 

 Összesen: 1,470 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A népmese napja − XII. Országos népmese-konferencia 

2016-ban két helyszínre és a korábbiakban megszokott színes, gazdag programokkal várta Társaságunk 
a mesék barátait A népmese napja apropóján. 

Szeptember 29-én Nyíregyháza és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár vendégei voltunk. A 
köszöntők után egy helyi kisdiák (Vitál Bianka) szórakoztatta a közönséget, majd Szabad Boglárka, a 
Hagyományok Háza munkatársa beszélt az országos népmese-stratégiáról. Az előadás után élénk 
beszélgetés alakult ki a jelenlévők között, s nemcsak problémafelvetések, de megoldási javaslatok is 
elhangzottak arra vonatkozóan, hogy kerülhetnének, gyermekeink, unokáink, diákjaink aktív 
kapcsolatba a mesékkel. 

Ugyancsak sok konkrétumról mesélt Helmich Katalin, a Petőfi Irodalmi Múzeum Mesemúzeumának 
vezetője, amikor bemutatta intézménye történetét, működését és terveit is.  

A szünet után egy helyi tanító szakos hallgató, Balázs Dávid mesélt. 

Hermann Zoltán, a Károli Egyetem kutatója referátumában a mesemondás helyét kereste a felsőoktatási 
képzésekben, különösen a pedagógusképzésben. Felvetéseit ugyancsak hasznos párbeszéd követte. 

Jenei Teréz, a Nyíregyházi Egyetem oktatója a népmesék pedagógiai értékeiről beszélt, hangsúlyozva 
többek között a fontos különbséget a 'didaxis' és a 'tanulság' között. 

Záró előadásában Kerekes Valéria egyetemi oktató, drámapedagógus egy készülő kutatásról, illetve a 
már meglévő eredményekről mesélt. Jelenlegi adataikból kiderült az – az egyébként nem meglepő tény 
– is, hogy a szülők többsége fél a fejből meséléstől. 

A kicsit kalandos határátkelés után a konferencia szervezői és előadói ezután Beregszászon 
rendezkedtek be. 

Szeptember 30-án, pénteken a II. Rákóczi Ferenc Főiskolán folytatódtak a programok. 

A megnyitó után Orosz Ildikó rektor asszony az áttriumban elhelyezett mesekúthoz invitálta a 
jelenlévőket, s többek között az alkotó, ifj. Hidi Endre jelenlétében avatták föl a mesét és vizet egyaránt 
bőven kínáló alkotást. 

Ezután az egy nappal korábbi mesemondó verseny helyezettjei adtak ízelítőt tudásukból, s ekkor kapták 
meg a jutalmaikat is, majd Csernik Szende székely mesemondó, lábbábos varázsolta el a mintegy 
kétszáz gyermekből és ötven felnőttből álló közönséget. 

A szakmai előadásokat Agócs Gergely (Hagyományok Háza), Kovács Marianna (Hamvas Béla Városi 
Könyvtár, Százhalombatta) és Kész Margit (II. Rákóczi Ferenc Fősikola) tartották. Ezekben szó esett az 
élőszavas mesemondás erényeiről, annak pozitív hatásairól és lehetséges helyéről is. A konferencia 
helyi előadója pedig – a hagyományokhoz híven – a környék mesevilágát mutatta be. 
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7.2.2. NKA 2016/2095 
 

Támogatási program elnevezése: NKA 2016/2095  

Támogató megnevezése: Nemzeti Kultúrális Alap  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016. 01. 01 – 2016. 12. 31  

Támogatás összege  (1000HUF)  500 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 500 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 500 

 -tárgyévben folyósított összeg: 500 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 500 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 500 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A HUNRA pénzügyi lebonyolítóként vett részt ezen programban a Nemzeti Kulturális Alap és a 
csernáti (erdély) Haszmann Pál Művelődési Egyesület között. 
 

7.2.3. NEA-KK-15-M-1631 
 

Támogatási program elnevezése: Működési támogatás  

Támogató megnevezése: Nemzeti Együttműködési Alap  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2015. 03. 01 – 2016. 02. 28  

Támogatás összege  (1000HUF)  300 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 300 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 300 

 -tárgyévben folyósított összeg: 300 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 300 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 300 
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Magyar Olvasástársaság, HUNRA Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A HUNRA mint szervezetnek a működési költségeihez való hozzájárulás. 


