
Közhasznúsági beszámoló – 2016. év 

 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 

a)  „Évfordulók és találkozások – Ahn Eak Tai, Bartók és Dohnányi” - kiállítás 

Ahn Eak Tai magyarországi kapcsolatairól és Ahn nemzetközi jelentőségéről a 

Corvinus Egyetem C. épület Aulájában. Kiállítás-megnyitó nov. 9-án 14:00 

órakor, megnyitó beszéd: Vásáry Tamás Kossuth díjas zongoraművész és 

karmester. Hozzászólások: Zsin Judit, az Ahn szobor alkotója, Leonor Ahn, 

Ahn Eak Tai leánya. A kiállított anyag Szegő Andrea gyűjtése. A kiállítás 2 

hétig volt látható. A kiállítást megtekintette a Társaságunk november 9-10-i 

kétnapos rendezvényére 7 országból érkező vendégei. Ezek: Nagy-Britannia, 

Spanyolország, Németország, Cseh Köztársaság, Lengyelország, Bulgária és a 

Koreai Köztársaság Koreai-Baráti Társaságának vezető tisztségviselői; 

mindenki részt vett Társaságunk összes november 9-10-i programján.   

b) Ahn Eak Tai szobor koszorúzása, Exc. Yim Sung Joon méltató beszédével.   

c) „Évfordulók és találkozások – Ahn Eak Tai, Bartók és Dohnányi” - koncert a 

Zeneakadémián, műsoron Ahn Eak Tai Koreai Fantáziája, Dohnányi 

Gordonkaversenye (Mun Taeguk csellista vendégszereplésével) és Bartók 

Concertója. A koncert összhangban van a kiállítás címével – két kerek 

évfordulót ünnepeltünk. Ahn Eak Tai születése 110. és Bartókkal, Dohnányival 

való találkozása 80. évfordulóját. Külön érdekességet adott mindennek, hogy a 

2016. év Bartók Év volt. 

d) A koncert keretében a Magyar-Koreai Társaság Eminence Díjának, a Herendi 

serlegnek (díjazott Záborszky Kálmán, a Zuglói Filharmónia karmestere) és 

Külön díjának (díjazott Devich Gergely csellista) átadása. Laudáció: 

Záborszky Kálmán vezényletével a Zuglói Filharmónia előadásában először 

hangzott fel Ahn Eak Tai főműve a Koreai Fantázia a második világháború 

után hazánkban, de Európában is. Erre a Magyar-Koreai Társaság felkérésére 

került sor. A Zuglói Filharmónia zenekara és énekkara Társaságunk anyagi 

helyzetére tekintettel térítés nélkül adta elő a Koreai Fantáziát az „Ahn Eak Tai 

és mestere Kodály Zoltán” c. koncerten, mely a Társaságunk által állított Ahn 

Eak Tai szobor avatása előestéjén volt 2012. május 10-én, az MTA 

Dísztermében 400 fős hallgatóság előtt.  

e) A koncert keretében Ahn életéről DVD-ről dokumentumfilm vetítése a látottak 

kommentálásával.  

f) „Közpolitika és civil diplomácia – a Koreai Baráti Társaságok szerepe a 

nemzetközi kapcsolatokban” - előkészítő konferencia március 30-31-én. 

Először történt meg az Európában található Koreai Baráti Társaságok 

kapcsolatfelvétele, tanácskozása, azzal a céllal, hogy a 2016. novemberi 

második forduló konferenciája fókuszpontjait közösen meghatározzák. 

Résztvevők: V4-ek, Román-Koreai és az Orosz-Koreai Baráti Társaság. 

Helyszín: Magyar Természettudományi Múzeum Semsey Andor terem, melyet 

a Természettudományi Múzeum Társaságunk tagjaként térítésmentesen 

biztosított számunkra.   

g) „Közpolitika és civil diplomácia” című fő konferencia. A márc. 30-31-i 

előkészítő konferencia felhívta a külföld figyelmét a Magyar-Koreai Társaság 

kezdeményezésére, így a résztvevők száma kibővült: V4-eken kívül a Brit-

Koreai, a Német-Koreai és a Bolgár-Koreai Baráti Társaság. Helyszín: 

Budapesti Corvinus Egyetem Díszterme. A konferencia megszervezésében 



együttműködő partnerünk volt a Corvinus Egyetem, magát a Dísztermet – 

technika és szolgáltatások nélkül – térítésmentesen rendelkezésünkre 

bocsátotta.  

Az a) és a c) programokban társszervező volt a Koreai Kulturális Központ. 

Az a)-g) pontig tartó átfogó projektek nemzetközi publicitását jelentősen növelte Társaságunk 

azon ötlete, hogy az „Évfordulók és találkozások – Ahn Eak Tai, Bartók és Dohnányi” 110. és 

a 80. évfordulós koncertet összekapcsoltuk a november 9-10-i nemzetközi konferenciával. Így 

összes külföldi vendégünk részt vett az „Évfordulók és találkozások – Ahn Eak Tai, Bartók és 

Dohnányi” rendezvénysorozat minden programján november 9-én.  

A Magyar Külügyminisztérium augusztus elején jelezte, kérésünkre részt vesz november 9-

10-én mindkét nap fő rendezvényén, a koncerten és a konferencián. A koncerten Exc.Vizi 

László, a Külügyminisztérium Kulturális Diplomáciai Főosztálya vezetője köszöntőt mondott 

magyar részről, és másnap, a konferencián Íjgyártó István államtitkár tartott magyar részről 

Megnyitó előadást.  

Yim Geun Hyeong nagykövet úr a koncerten és a konferencián köszöntő beszédet tartott. A 

konferencián koreai részről Exc. Yim Sung Joon, a Hankuk Egyetem Nemzetközi 

Kapcsolatokért vezető professzora tartott Megnyitó előadást, aki 30 éves diplomácia 

szolgálata során volt nagykövet Kanadában és Egyiptomban, és volt külügyminiszter-

helyettes is. 

A Magyar-Koreai Társaság november 10-i konferenciáról hír jelent meg a kormány 

honlapján, a Külügyminisztérium honlapja hosszabb és fényképes tudósítást adott arról. Brit-

Koreai és a Német-Koreai Társaság honlapján fényképes beszámolót tett közzé, melyben 

Társaságunk kétnapos rendezvénysorozata minden programját bemutatták.  

Jövőbeni terveink közt szerepel, hogy a konferencia anyagait magyar, angol és koreai nyelven 

könyvben is megjelentetjük.  

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) – a) esetén     

3.1 kulturális tevékenység 

3.2 művészeti értékek létrehozása, megőrzésének támogatása Jogszabályhely: 2008. évi 

XCIX. Tv az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 

szabályairól 3. § (1), valamint 1991. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13. § (1)7 

3.3 Célcsoport: a kulturálisan összetartozó magyarság  

3.4 Létszám: 15 millió  

3.5 Eredmény: A kiállítás Ahn Eak Tai és hazánk zenei géniuszai, Bartók, Kodály, 

Dohnányi, Weiner Leó kapcsolatának bemutatásával arra mutatott rá, hogy hazánk 

kultúrája az európai kultúrkörön túl kapcsolattal rendelkezik Ázsiával is. Ezen 

hazánkat Koreával, a világ egyik vezető gazdasági nagyhatalmával összekötő 

kapcsolat a magyarság számára eddig ismeretlen volt.  

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) – b) esetén 

  

3.1 kulturális tevékenység  

3.2 művészeti értékek létrehozása, megőrzésének támogatása Jogszabályhely: 2008. évi 

XCIX. Tv az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 

szabályairól 3. § (1), valamint 1991. évi CLXXXIX. Tv. Magyaroszág helyi 

önkormányzatairól 13. § (1)7 

3.3 Célcsoport: a kulturálisan összetartozó magyarság  

3.4 Létszám: 15 millió  



3.5 Eredmény: Az első koreai emlékmű, az Ahn Eak Tai koreai zeneszerző szobrának 

2012. évi állítása megteremtette a lehetőséget arra, hogy Bartók Bélának – a civil 

diplomácia eszközeivel mindent megteszünk ezért – minél előbb szobra álljon 

Szöulban.    

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) – c), d) és e) pontok esetén 

3.1 kulturális tevékenység  

3.2 az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtésében közreműködés,  

      valamint a közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/művelődésre  

      szerveződő közösségek tevékenységének támogatása. Jogszabályhely: 2008. évi  

      XCIX. Tv az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási  

      szabályairól 3. § (1), valamint 1991. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi  

      önkormányzatairól 13. § (1)7  

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: családok, akik hazánk zenei géniuszai – Bartók, 

Kodály, Dohnányi, Weiner Leó, Starker János ázsiai – itt konkrétan Koreai 

kapcsolatai iránt érdeklődnek és fontos számukra egy másik ország nemzeti 

hagyománya, kultúrája is.  

3.4 Létszám: min. 2000 fő, ebből az „Évfordulók és találkozások – Ahn Eak Tai, Bartók 

és Dohnányi” Zeneakadémia Nagytermében tartott koncert hallgatói 800 fő, de mivel 

Magyarország Külügyminisztériuma 1 oldalon adott tájékoztatást a Magyar-Koreai 

Társaság rendezvényéről Íjgyártó István államtitkár november 10-i Megnyitó beszéde 

miatt, valamint a Brit-Koreai 1 oldalon és a Német-Koreai Társaság 8 oldalon is 

feltette honlapjára képes beszámolóját a két nap rendezvényeiről, ezért becsüljük a 

létszámot min. 2000 főre.   

3.5 Eredmény: Társaságunk vendégei és a nov. 9-10-i kétnapos rendezvényeinkre 

hazánkba érkezett delegáció tagjai, továbbá a fenti honlapok olvasói először hallottak 

Bartók és Dohnányi kapcsolatáról a híres koreai zeneszerzővel. E kapcsolatot a 

koncerten nemcsak a zene révén, hanem a dokumentumfilm és a kommentárok 

segítségével jobban megismerték.  

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) – f) és g) pontok esetén 

3.1 tudományos tevékenység, kutatás és nevelés és oktatás, valamint ismeretterjesztés 

területén 

3.2 tudomány-, technológia- és innováció-politika, stratégia kialakításával kapcsolatos 

közfeladatok, Jogszabályhely: 2004. évi CXXXIV. Tv a kutatásfejlesztésről és a 

technológiai innovációról 5 § (3) Nevelés és oktatás, valamint ismeretterjesztés 

területén Jogszabályhely: 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 4 §(1)a)-u), 

valamint az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról  

3.3 Célcsoport: a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói és hallgatói, más egyetemek 

oktatói és hallgatói, az Magyar Közgazdasági Társaság Társadalomgazdasági és 

Kulturális Gazdasági Szakosztálya tagjai. Továbbá több civil szervezet, így a. 

Hangyaszövetkezet, Cimbalom Világszövetség. Ezen kívül más hazánkban működő 

Baráti Társaságok, többek között a Magyar-Japán, a Magyar-Laoszi, a Magyar-Indiai 

Baráti Társaság.  

3.4 Létszám: min. 2000 fő  A november 10-én a Corvinus Egyetem Dísztermében és 

előtte, a Természettudományi Múzeum Semsey Andor előadótermében tartott két 

konferencia hallgatósága összesen 300 fő. De az elért létszám ennél sokkal 

jelentősebb. Magyarország Külügyminisztériuma 1 oldalon adott tájékoztatást a 

Magyar-Koreai Társaság november 9-10-i rendezvényeiről Íjgyártó István államtitkár 

november 10-i Megnyitó beszéde miatt. A november 9-10-i rendezvények nemzetközi 



jelentőségére tekintettel azokról a Brit-Koreai 1 oldalas és a Német-Koreai Társaság 8 

oldalas képes beszámolót tett fel honlapjára, melyek a Magyar-Koreai Társaság 

kétnapos összes rendezvényét bemutatják, ezért becsüljük a létszámot min. 2000 főre.  

3.5 Eredmény: a civil szféra egy meghatározott szegmensét, az Európában működő Koreai 

Baráti Társaságok munkáját Társaságunk elsőként emelte európai szintre, 

megteremtve ezzel a további európai szintű együttműködés lehetőségét. A résztvevők 

megegyeztek a kezdeményezés folytatásáról: rotációs alapon változó témakörben 

további konferenciák szervezése, valamint egy internetes platform létrehozása.  

 

 

Budapest, 2017. május 3.  

                                                                                       Dr. Szegő Andrea, elnök  

 


