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1. Számviteli beszámoló
mellékelve

2. Kapott támogatások, elnyert pályázatok és
felhasználásuk
Tanári Tagozat:
Támogató
Külügyminisztérium
Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma
NATO, Brüsszel

Külügyminisztérium
NCA

HM
HM
Külügyminisztérium

Összeg
1.020.000
400.000
3.963.406

1.000.000
500.000

1.400.000
500.000
982.917

MTA

590.000

NCA
HM

1.000.000
384.000

Felhasználás
„Integrációs szervezetek
válaszai….” konf.
„Iskola és Múzeum”
konferencia
„Hogyan tanítom a
NATO-t” tanári pályázat
„Mit tudsz a NATO-ról?”
orsz. iskolai felmérés
M ködési támogatás
Civil szervezetek
nemzetközi
szerepvállalásának
támogatása
Konferencia
M ködési támogatás
Az atlanti gondolatot
népszer sít gondolatok
támogatására
1956-os magyar
forradalom és szab.harc
M ködési támogatás
Kiadvány

Társulat
Támogató

Összeg

MTA
MTA

3.850.000
150.000

MTA

1.000.000

MTA

600.000

NCA
Habsburg Közalapítvány

162.000
350.000

Felhasználás
M ködési költségek
„Évfordulók” okt. 18-i
el adás
1956 okai és jelent sége
c. kiadvány
Pritz Pál: A semlegesség
a magyar külpolitikai
gondolkodásban c.
kiadvány
M ködési támogatás
„Évfordulók” c.
el adássorozat
támogatása

Századok Szerkeszt sége
Támogató

Összeg

MTA

3.300.000

Habsburg Közalapítvány

750.000

NKA

5.100.000

Felhasználás
2006.évi Századok c.
folyóirat költségei:
szerkeszt k, szerz k
honoráriuma, fordítás,
nyomdai el készítés,
posta
Tematikus szám
megjelentetése
2006.évi Századok c.

Habsburg Közalapítvány

600.000

folyóirat nyomdaköltsége
Tematikus szám

Turul Szerkeszt sége
Támogató

Összeg

Felhasználás

NKA

1.390.000

2006. évi Turul c.
folyóirat
megjelentetésének
költségei

3. Vagyon felhasználása
A Magyar Történelmi Társulat 2006. évben kapott összes támogatása nem
fedezte az egész társulat m ködési költségeit, rendezvényeinek és
folyóiratainak a megjelentetési költségeit. Így fordulhatott el , hogy a
befektetett pénzügyi eszközök csökkentek a Társulat elkezdte felélni a
tartalékait .
e Ft

Megneve- El z évi Tárgy évi Változás
zés
%-ban
Befektetett
17.812
15.143
- 14,99
pénzügyi
eszközök
Pénzeszközök

5.588

6.920

+ 23,83

Változás
Ft-ban
- 2.669
+ 1.332

összesen: - 1.337 e Ft

4. Cél szerinti juttatások

A Társulat 2006. évben sem társaságnak, sem
magánszemélynek juttatást nem adott.

5. Kimutatás kapott támogatásokról
A 2. pontban kimutatott támogatásokon kívül
részesültünk magányszemélyek adójuk 1%-ának a
felajánlásából.
Összeg: 289.733 Ft
A fent említett támogatások és pályázati pénzek
konkrét célokhoz kapcsolódtak.
Az Akadémia, a NCA és a Külügyminisztérium adott
m ködési költségek fedezetére támogatást. A társulat
ezekb l a pénzekb l fedezi az alkalmazottak bérét és
egyéb megbízási díjakat, melyek közvetlenül nem
kapcsolhatók rendezvények szervezéséhez,
lebonyolításához.
M ködési támogatásra kapott összeg: 6.512.000 ft
volt, a munkabérek pedig 6.000.000 Ft + 1.920.000

Ft. Ez tette indokolttá, hogy a lekötött diszkont
kincstárjegyeket év közben fel kellett bontani.
A célirányosan kapott támogatások mindig az adott
cél megvalósítására fordítódtak. Fenti táblázat
tartalmazza a konferenciák, kiadványok címét ill.
témáját.

6. Kimutatás a közhasznú szervezet vezet
tisztségvisel inek nyújtott juttatásokról
A Társulat a vezet tisztségvisel inek semmilyen
juttatást nem nyújtott.
Sem pénzben, sem természetben.
7. Szöveges beszámoló
A Társulat közhasznúsági besorolását 1999. május
20-án nyerte el, amikor a F városi Bíróság 533. sorszám
alatt nyilvántartásba vette.
F tevékenysége: tudományos kutatások,
konferenciák,
el adássorozatok
Tanári Tagozat a történelemtanárok képzésében veszi ki
részét. Tanári- és diák tanulmányi versenyeket
szervezett, ehhez jelent s támogatást kapott
Brüsszelb l.
Századok Szerkeszt sége 6 számból álló folyóiratában
jelenteti meg évr l évre az aktuális témák kutatásában
elért eredményeket.

Turul Szerkeszt sége évente 4 összevont számot jelentet
meg, területe: heraldika, genealógia

Budapest, 2007. május 30.

