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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
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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)
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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

Magyar Szemiotikai Társaság

Adatok ezer forintban

8 489 7 937

1 184 273

92 14

7 213 7 650

46 195

8 535 8 132

8 360 8 132

5 910 8 360

2 450 -228
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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

Magyar Szemiotikai Társaság

Adatok ezer forintban

5 057 3 526 5 057 3 526

674 -911 674 -911

1 049 1 662 1 049 1 662

87 24 87 24

910 1 632 910 1 632

52 24 52 24

6 780 4 277 6 780 4 277

6 780 6 099 6 780 6 099

3 668 3 248 3 668 3 248

662 1 211 662 1 211

46 46

4 330 4 505 4 330 4 505

2 450 -228 2 450 -228

0 0

2 450 -228 2 450 -228
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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

Magyar Szemiotikai Társaság

Adatok ezer forintban

866 1 569 866 1 569

44 40 44 40

52 24 52 24
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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

Magyar Szemiotikai Társaság

1 0 8 8 Budapest

Múzeum körút

6-8.
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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

Magyar Szemiotikai Társaság

Adatok ezer forintban

6 780 4 277

44 40

6 736 4 237

4 330 4 505

662 1 211

2 450 -228
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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

Magyar Szemiotikai Társaság
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Magyar Szemiotikai Társaság 
2021. évi 

Kiegészítő melléklet és közhasznúsági beszámolója 

- 1 - 

A KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 
 
1. Alapfeladatok 
 
Oktatás: A Társaság a magyarországi szemiotika egyetlen fóruma. Alapszabályban foglalt közhasznú 
tevékenységeként a társaság szorgalmazására és segítségével 2011-ben elindult a szemiotika MA-szak az 
ELTE Bölcsészettudományi Karán. Szemiotikát egyetemi szinten Európában ezen kívül csak Tartuban, 
Berlinben és Macerátában lehet tanulni. A képzésnek van angol nyelvű változata is, mely a külföldi hallgatók 
körében is ismert.  
 
A Magyar Szemiotikai Társaság 1990-ben alakult meg, a bíróság 1991-ben jegyezte be. Korábban (1968 óta) 
a Magyar Tudományos Akadémián működött az Interdiszciplináris Művészetelméleti Munkabizottság, majd 
az ún. Szemiotikai Munkabizottság feladata volt a szemiotikai tevékenység megszervezése és nemzetközi 
képviselete. 
 
Jelenleg az MTA Művelődéstörténeti Bizottságának van Szemiotikai Munkabizottsága. (Jelenlegi vezetője 
dr. habil. Újvári Edit intézetvezető egyetemi docens, SZTE). 
 

* 
 
2. Az MSZT 2021. évi programjai 
 

7. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium 
2021. szeptember 2. csütörtök 14.30 Szombathely, Martineum Felnőttképző Akadémia 

9700 Szombathely, Karmelita utca 1. 
 

Rendező: Magyar Szemiotikai Társaság. Társrendező: Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport 
 
14.30 Markó Péter (a Vas Megyei Közgyűlés korábbi elnöke): Hajóépítés a nyílt tengeren 
Napjaink politikáját a szédülés érzése, a pánik hatja át. Mindannyian szembe találjuk magunkat a 
megosztható tér és a lakható föld univerzális hiányával. A pánikból csak egy kiút van: 
közösen felfedezni, milyen föld lakható, és kivel osztható meg. A migráció, az egyenlőtlenségek robbanó 
növekedése és az új klíma rezsim: egy és ugyanaz a fenyegetés. A legtöbb polgártársunk alábecsüli vagy 
tagadja azt, ami történik a Földünkkel, de tökéletesen megérti, hogy a migráció kérdése veszélybe sodorja a 
biztonságos identitásról szőtt álmát. Anélkül, hogy elfogadnánk azt az elméletet, hogy egy új klíma-rezsimbe 
léptünk, nem vagyunk képesek megérteni az egyenlőtlenségek robbanó növekedését, a dereguláció 
terjedelmét, a globalizáció-kritikát, és ami a legfontosabb, a pánikszerű vágyakozást a visszafordulásra a 
nemzetállamok régi védelméhez, amelyet azonosítani lehet a populizmus felemelkedésével. 
Hogy ellenálljunk a közös orientáció elvesztésének, le kell szállnunk a Földre, landolnunk kell 
valahol. Meg kell tanulnunk, hogyan orientáljuk magunkat. Hogy ezt megtehessük az új táj által megkövetelt 
térképre van szükségünk, amiben nem csak a közélet hatását kell újradefiniálni, de a tétet is. Egy hatásos 
metaforát talált az osztrák filozófus Otto Neurath 1932-ben a kompromisszumra az optimista aktivisták és 
a globálisan sodródók elkerülhetetlen passzivitása között, amikor arról beszélt, olyanok vagyunk, mint a 
hajósok, „akiknek a nyílt tengeren kell a hajójukat átépíteni”. A metafora értelmezése, és sorsának 
végigkövetése a 20. század elmélettörténetének nagy részében jelen volt. Ez a tengerészeti kép a huszadik 
század végére egy Ikarusz-motívumban konkurenciát kapott, ami egy olyan megfigyelésben öltött testet, 
hogy az emberek újabban nem csak a tengeri útra vannak mozgósítva, hanem feltörnek a légtérbe is. Az 
ember időnként szenved a félelemtől, hogy a repülőgép, aminek a fedélzetén az emberiség a jövőbe repül, 
azelőtt indul el, mielőtt a technikusok a futóművet a landoláshoz beépítették volna. 
 
15.00 Gráfik Imre (ny. főmunkatárs, Néprajzi Múzeum): Egy kevéssé ismert szemiotikai 
tanulmánykötet Józsa Péter szerkesztésében 

Józsa Péter személyes érdeme, hogy – mint az a kötet címlapján is szerepel - a Magyar 



Magyar Szemiotikai Társaság 
2021. évi 

Kiegészítő melléklet és közhasznúsági beszámolója 

- 2 - 

Tudományos Akadémia Szemiotikai Munkabizottsága égisze alatt, fontosnak ítélte a szemiotikai alapvetésű 
és szemléletű hazai kutatások dokumentálását – a nemzetközi tudományosság nyelvén, angolul publikált 
írásokkal - tanulmánykötetbe foglalni.  

Nem szeretnék abba a hibába esni, hogy túlértékeljük az említett kötetet, hiszen sem Józsa Péter 
munkásságában, sem a magyar (és nemzetközi) szemiotika történetében nem ez a tanulmánykötet a 
legkiemelkedőbb teljesítmény, de dokumentatív jellege – megítélésem szerint – nagyobb, mint amennyire a 
szemiotika – főként fiatalabb korosztály béli – művelői tartják (ha egyáltalán ismerik). 
 
15.30 Szünet 
16.00 Fűzfa Balázs (egyetemi docens, ELTE SEK): "Gondoltam fenét!" Jelek és jelrendszerek a 
költészetben és a világban 

Rohanó világunkban egyre újabb és újabb fajta jelrendszerek vesznek körül bennünket. Abban, hogy 
ezeket pontosan megértsük, az irodalom is sokat segíthet. A most élő generációk 
felelőssége, hogy a papírkor végén az elmúlt ötszáz év nyomtatott kultúráját minél kisebb 
veszteséggel írják át a digitális világ jeltartományaiba – hogy minél több „szót” őrizzünk meg 
jelentésképesen a múlt „kulturális szótár”-aiból. Miközben például a könyvtáros szakma már 
megtette a „nagy váltás” legfontosabb első lépéseit, az oktatás sokkal nehezebben mozdul. A 
magyar irodalom nagy hagyományokkal rendelkező művészeti ág, ám az iskolai oktatásban 
elsősorban csak azokkal a szerzőkkel és versekkel-művekkel találkozunk, akik és amelyek a 
nemzeti tudat alakítói voltak évszázadokon keresztül. Ezek az alkotások és ezek az írók, költők 
nélkülözhetetlenül fontosak számunkra továbbra is, de az előadó meggyőződése szerint a 
tananyagba be kell(ene) emelni a mindennapi szövegeket (reklámok világa, SMS- kommunikáció stb.), 
főképpen pedig a (poszt)modern költészetet és prózát, illetve a kreatív írást, mert diákjaink lassan „egészen 
más világban” élnek, mint amilyet a klasszikus irodalmi művek segítségével közvetíteni szándékozunk nekik. 
Az előadás e gondolatsor jegyében bemutat igazi szövegverseket Berzsenyitől, Csokonaitól, Kosztolányitól 
és másoktól. Tamkó Sirató Károly és Weöres Sándor segítségével pedig igyekszik rávilágítani a versjelentés 
születésének lényegére. Közben értelmezi Tandori Dezső jelversét és Parti Nagy Lajos „rontott újraírásai”-
t is.  

Elhangzik egy verselemzés-paródia s több olyan szöveg is, amely derűssé teheti az irodalomórát s 
mindennapjainkat egyaránt, illetve a diákokat, hallgatókat akár saját alkotások létrehozására biztathatja. Az 
előadó több példával illusztrálja a mai reklámok világából, hogy posztmodern szellemi-fizikai környezetünk 
pontos megértése éppoly komoly és felelősségteljes feladat, mint (például) egy klasszikus versé. Az olvasás 
valójában tehát -összegez az előadás - nem más, mint világértés, vagyis aki rosszul „olvassa” a körülötte lévő 
világot, az nem tudja elkülöníteni a feketét a fehértől, az igazságot a hazugságtól. Aki viszont jól „olvassa” a 
világot, az a szabadsághoz és a megértéshez juthat közelebb. 
 
16.30 Balázs Géza (egyetemi tanár, ELTE, PKE): Hagyományos és digitális olvasás 

Háromféle olvasásmód van: információkereső, tudásbővítő és „csak úgy”, élvező olvasás. 
Főleg az utóbbi van válságban. A hagyományos olvasás alapvetően anyagszerű, lineáris, a digitális olvasás 
anyagtalan, pásztázó, szkennelő. A jelenség elméleti keretét a technológiai determinizmus (McLuhan) képezi. 
A megváltozott, „technológiai” olvasás újfajta befogadást, ismeretszerzést eredményez. A felgyorsult 
olvasási technológia nem jár tapasztalatbővüléssel, hiszen az emberi agy felvevőképessége nem gyorsítható, 
illetve a gyorsítás a másik (érzelmi oldalon) veszteségekkel jár együtt (Freund Tamás). A digitális olvasás 
melletti érvek tévesek: a nem feltétlenül környezetbarát (a papír sem biztos, hogy környezetpusztító), a 
képernyőn való olvasás más (és nem kényelmesebb), mint a papírról való olvasás. 
 
17.00 Dénes Ágota (tanító, Csöglei Általános Iskola; okleveles alkalmazott nyelvészet szakos 
bölcsész): "Csak rá ne jöjjenek, hogy semmihez sem értek!" Mekk Elek az ezermester 
szemiotikai megközelítésben 

Előadásomban a közel ötven évvel ezelőtt készült Mekk Elek az ezermester című animációs 
sorozat néhány lehetséges szemiotikai dimenziójának bemutatására teszek kísérletet. A bábfilm nyelvi 
játékokkal fűszerezett szövege, a Hammond orgonán megszólaltatott zenéje, az animátorok által életre 
keltett bábfigurák a mai napig vidám perceket szereznek gyermekeknek és felnőtteknek. A generációk 
kedvencévé vált Mekk mester figura az idő múlásával önálló életre kelt. Találkozhatunk vele dísztárgyak és 
használati tárgyak formájában, de szoborként is. A sorozat főcím zenéje már a kilencvenes évektől 
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telefonokról cseng. Az ezermester kecske magyar valóságra rímelő történetei ma is aktuálisak: Mekk Elek a 
mindenhez hozzányúló, de semmihez sem értő ember szimbólumává vált. 
 
17.30 Vita, beszélgetés 
Vacsora 
 
2021. szeptember 3. péntek 10.00 Nagyrákos, Polgármesteri Hivatal 
 
Némethné Baksa Eszter polgármester asszony köszöntője 
Beszélgetés Józsa Péter munkásságáról és hatásáról 
Koszorúzás Józsa Péter sírjánál 
Ebéd 
 
Az előadások nyilvánosak és ingyenesek! 
 
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap 
 

*** 
 

Milyen jelrendszereket használunk? Szemiotikai szintaktika, jelalakzatok sokfélesége. 
Szemiotikai (művelődéstörténeti, filozófiai, nyelvészeti, irodalmi, képzőművészeti) konferencia 

(Semiotica Agriensis, 20.) 
Időpont: Eger, 2021. október 1—3. 

(Programtervezet!) 
Helyszín: Eger, Dobó István Vármúzeum, Eszterházy Károly Egyetem vagy online 

 
2021. október 1. péntek 
15.00 Megnyitó 
Plenáris előadások:  
16.00 Szívós Mihály (BME): A szemiotikai szintaktikai elemzés lehetőségei és jelentősége – plenáris 
előadás 
17.00 Gráfik Imre (Savaria Múzeum, Néprajzi Múzeum): Milyen jelrendszereket használ(t)unk? - Például 
tulajdon- és/vagy mesterjeleket. (Tulajdonjegyek mutatója a XIX. századból) 
Este: Az Erósz szemiotikája című kötet bemutatója  
 
2021. október 2. szombat  
9.00 Elmélet 
Bókay Antal (PTE): Hogyan olvassunk verset? A líra-szemiotika lehetőségei – plenáris előadás 
Büky László (SZTE): Virtuális szimbólumok 
Ortutay Katalin (PE): A talártól a pálcáig – a jog vizuális jelei 
Vaskó Ildikó (ELTE): Emotikon, mém – modern lingua franca? 
Balázs Géza (ELTE, PKE): A művészet és a nyelv születése 
Márfai Molnár László (SoE): Posztszubjektivitás és (poszt)szemiotika? 
14.00 Alkalmazás  
Hidasi Judit (BGE): Interkulturalitás az alkalmazott jelrendszerekben 
Újvári Edit (SZTE): A szemiotikai fogalomkészlet alkalmazása a kulturális jelenségek elemzésében 
Tuba Márta (GGÁIG, KRE)): Eposzi kellékek szemiotikája 
Terdikné Takács Szilvia (SE, PKÜ): „Egy képben csak talán, s csupán a lényeget” – szövegjelek, jel-
fogalmak és jel-értés az anyanyelvi oktatásban 
Szirmai Éva (SZTE): Ünnepi jelek – jeles ünnepek 
Pölcz Ádám (ELTE, PKÜ): Egy lehetséges szemiotikaoktatási minimumról 
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2021. október 3. vasárnap 
9.00 Szemiotikai esettanulmányok 
Dallos Edina (MTA, ELTE, SZTE): Nomadizmus és írásbeliség 
Deák-Sárosi László (OSZK): A háromszólamú vers és jelölésrendszere 
Molnár Csilla (SoE): A tér és idő képi szemiotikája a verbális és vizuális ikonológiában 
Kim Shinhyung (ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola – koreanisztika program): Az udvariassági és 
tiszteletadási kommunikáció nyelvészeti vizsgálata a koreai nyelvben, összehasonlíthatósága a magyar 
nyelvvel 
Kolumbán Adrienn (SZTE Filozófia Doktori Iskola): Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című 
regényének szintaktikai jelentésdimenziói 
Már Orsolya (BBTE): Személy- és helynevek jelrendszerei 
Egri Petra (PTE): Jelek, játékok, performansok – a divat szemiotikája 
 
A konferencia szervezőbizottsága: 
dr. Balázs Géza egyetemi tanár, az MSZT főtitkára, dr. Pölcz Ádám adjunktus, az MSZT titkára, dr. H. 
Varga Gyula főiskolai tanár, az MSZT kommunikációtudományi szekciójának vezetője, dr. Voigt Vilmos 
professor emeritus, az MSZT elnöke.  
Információ, kapcsolattartás: magyszemtars@gmail.com  vagy 30/318-9666 
Rendező: Magyar Szemiotikai Társaság 
Együttműködő partner: Dobó István Vármúzeum, Inter Nonprofit Kft., Interkulturális Kutatások Kft., 
Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Eszterházy Károly Egyetem   
 
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap 
 
Együttműködő partnerek: 
 Bolyai Műhely Alapítvány, Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ, 
Interkulturális Kutatások Kft., Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék 
 
Megjelentetett kiadvány: 
 
Balázs Géza (szerk.) 2021. Erósz szemiotikája. Szerelem – erotika – szexualitás. Magyar Szemiotikai Társaság – 
IKU, Budapest 
Kovács László (szerk). 2021. Globális kihívás - lokális válaszok. A koronavírus (Covid19) gazdasági és társadalmi 
összefüggései és hatásai. Magyar Szemiotikai Társaság (együttműködésben a Savaria University Press) Magyar 
szemiotikai tanulmányok 54--55. 

 
Társadalmi munka 
A társaságnak 140 regisztrált; s mintegy 250 támogató tagja van. A tagdíjfizetés kb. 50%-os, a tagdíj összege 
2015. május 6-a óta 1.000 Ft/fő/év. 
A Társaságban folyamatos (díjmentes) társadalmi munkát végeznek: Voigt Vilmos (elnök, nemzetközi 
kapcsolatok, szaktanácsok), Balázs Géza (főtitkár, ügyvezetés), Pölcz Ádám (titkár, adminisztráció, honlap, 
pályázatírás és -elszámolás), Szívós Mihály (pályázatírás, konferenciaszervezés, kiadványszerkesztés), 
Kincses Kovács Éva (szervezés), H. Varga Gyula (konferenciaszervezés), Tomori Tímea (szervezés), 
Tomesz Tímea (szervezés), Dede Éva (szervezés), Újvári Edit (szervezés). 
 
Budapest, 2022. május 16. 
 
 

Dr. Voigt Vimos 
elnök s. k. 
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1. Általános adatok 
 

Neve: Magyar Szemiotikai Társaság 
 Székhelye és levelezési címe:  1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. 
 Elnöke, képviseletre jogosult:  Dr. Voigt Vilmos 
 Adószáma:    18012989-1-42 
 Nyilvántartásba vételi száma:  01-01-3382 
 Működési forma:   egyesület 
 
 
A Társaság a magyarországi szemiotika egyetlen fóruma. Alapszabályban foglalt közhasznú 
tevékenységeként a társaság szorgalmazására és segítségével 2011-ben elindult a szemiotika MA-szak az 
ELTE Bölcsészettudományi Karán. Szemiotikát egyetemi szinten Európában ezen kívül csak Tartuban, 
Berlinben és Macerátában lehet tanulni. A képzésnek van angol nyelvű változata is, mely a külföldi 
hallgatók körében is ismert.  
 
A Magyar Szemiotikai Társaság 1990-ben alakult meg, a bíróság 1991-ben jegyezte be. Korábban (1968 
óta) a Magyar Tudományos Akadémián működött az Interdiszciplináris Művészetelméleti Munkabizottság, 
majd az ún. Szemiotikai Munkabizottság feladata volt a szemiotikai tevékenység megszervezése és 
nemzetközi képviselete. 
 
Jelenleg az MTA Művelődéstörténeti Bizottságának van Szemiotikai Munkabizottsága. (Jelenlegi vezetője 
dr. habil. Újvári Edit intézetvezető egyetemi docens, SZTE). 
 
 

Könyvvizsgálat: Az egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
 
A könyvviteli szolgáltatást végző személy: 
Asszonyi Krisztina, 2049 Diósd, Diófasor utca 90., regisztrációs szám: 167075 
 
Választott könyvvezetési mód: kettős  könyvvitel 
 
Beszámoló formája: Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves 

beszámolója     

2. A számviteli politikáról 
 

A Társaság. számviteli politikájának alapelve, hogy a reális eredményt megbízhatóan és 
összehasonlíthatóan mutassuk ki, számvitelileg alátámasszuk, és kimutatásaink jövőbeni 
terveinknek is alapjai lehessenek. 
 
A számviteli alapelvek teljes körű érvényesítése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a közhasznú 
(célszerinti), illetve esetleg keletkező vállalkozási tevékenységek elkülönített kimutatására.  
 
A mérlegkészítés napját ebben az évben május 15-i nappal határoztuk meg. Ezáltal biztosított a 
fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált gazdasági események 
figyelembevétele. 
 

3. Mérleg elemzése 

 
A) Forgóeszközök 

A társaság készleteinek értékét a 2021. év végén leltárban lévő könyvei adja. Az év folyamán 2 
könyv került kiadásra, az egyik támogatásból valósult meg.  
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A Társaság  14 eFt követeléseinek összetétele a következő: 
- vevőkövetelés   14 eFt 

 
A pénzeszközök záró egyenlege 7.650 eFt eFt.  

- házipénztár        398 eFt 
- bankszámla egyenleg       7.252 eFt  

 
B) Aktív időbeli elhatárolások 

A társaság az aktív időbeli elhatolások soron azt az összeget mutatta ki, amely a bizományos 
könyvértékesítés kapcsán, a 2021-ban eladott könyveiből jár neki. Az elszámolás és számlázás 
2022-ben történt meg. 
 

C) Saját tőke 
A saját tőke elemeinek mozgását a következő táblázat mutatja: 
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eredménytartalék 5 910   8 360 

tárgyévi eredmény alaptevékenységből 2 450  2 678 -228 

tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből     

  8 360    0 2 678 8 132 
  

D) Kötelezettségek 
A társaságnak rövidlejáratú kötelezettségei nincsenek  
 

E) Passzív időbeli elhatárolások 
A társaságnak passzív időbeli elhatárolásai nincsenek 
 
 

4. Eredménykimutatás elemzése 

 
1) Értékesítés nettó árbevétele 
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szakmai programok szervezése 3240    

könyvértékesítés              286    

vállalkozási tevékenység bevétele 0    

  3 526    
 

2) Aktivált saját teljesítmények értéke 
Ezen a mérlegsoron a társaság a 2021-ban kiadott könyvek készletre vett értékét szerepelteti és az évközben eladott 
könyvek értékének különbözetét szerepelteti. 

 
3) Egyéb bevételek 
Az társaság 2021. évben a következő költségvetési támogatásokban részesült:  
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Támogató 
 
 
Nemzeti Kulturális Alap 
Nemzeti Kulturális Alap 
Nemzeti Kulturális Alap 
Nemzeti Kulturális Alap 
 

Program címe 
 
 
Globális kihívások – lokális válaszok című könyv 
Művelődésszemiotikai szimpozium 
Az alkalmazott, hasznos szemiotika 
Büky László: Karinthy és a nyelv (támogatás maradvány előző évről) 

Elnyert összeg 
 

 
300.000.- 
500.000.- 
600.000.- 
168.960.- 

 
 
A társaság a fenti támogatásokkal elszámolt. 
 
A társaság adomány soron mutatja ki más szervezetektől, személyektől – ellenszolgáltatás nélkül – kapott 
támogatási összegeit. 
 

4) Anyagjellegű ráfordítások 
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Anyagköltség              59    

Igénybevett szolgáltatások        3 099    

Egyéb szolgáltatások 91    

  6 099    
 

 
5) Személyi jellegű kifizetések 
 

A társaság tisztségviselői és segítői munkájukat társadalmi munkában végzik, ezért személyi juttatásban nem 
részesülnek. A társaságnak alkalmazottja nincsen, az adminisztratív tevékenységet megbízási szerződéssel 
külső szolgáltatók végzik el (könyvelés, IT, pályázatok ügyintézése, egyéb adminisztratív tevékenység) 
 
A felmerült 971 eFt személyi jellegű kifizetések: programok kapcsán kifizetett adómentes személygépkocsi 
költségtérítések, és a programok éttermi szolgáltatási költségei. 
 

6) Egyebek 
 
A társaságnak 2021. évben vállalkozási tevékenysége nem volt, így társasági adót sem kellett fizetnie.  
A társaságnál a 2021. év folyamán ellenőrzés nem volt.  
 
 
Budapest, 2022. május 16. 


