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1. Számviteli beszámoló
mellékelve

2. Kapott támogatások, elnyert pályázatok és
felhasználásuk
Tanári Tagozat:
Támogató

Összeg

Felhasználás

Külügyminisztérium

1.000.000

működési

NATO, Brüsszel

3.147.997

HM
Mazsök
Tard Önkormányzata

1.000.000
500.000
500.000

tardi és hajdúszoboszlói
konferencia
szeptemberi konferencia
tantervi modul
konferencia

Társulat
Támogató
MTA
MTA
Politikatörténeti
Alapítvány
Balassi Intézet

Összeg
3.880.000
1.355.000

Felhasználás

350.000

működési
tisztújító közgyűlés,
előadás 1956-ról
kiadvány

200.000

előadói honorárium

Századok Szerkesztősége
Támogató

Összeg

MTA

3.300.000

NKA

4.550.000

NKA
Balassi Intézet

6.000.000
700.000

Felhasználás
2007.évi Századok
c.folyóirat költségei:
szerkesztők,szerzők
honoráriuma, fordítás,
nyomdai előkészítés,
posta
2007.évi Századok
c.folyóirat előállítási
költsége
Századok digitalizálása
egy tematikus szám
előállítása

Turul Szerkesztősége
Támogató

Összeg

Felhasználás

NKA

1.515.000

2007.évi Turul c.folyóirat
megjelentetésének
költségei

3. Vagyon felhasználása
A Magyar Történelmi Társulat részére 2007-ben évben megítélt
támogatások és pályázati pénzek fedezték volna az éves ktg-eket de ebben
az évben először kaptunk utófinanszírozott támogatást.
Saját forrásból kellett lebonyolítani rendezvényeket és csak az elszámolást
követően jutottunk a pénzünkhöz. Ez áthúzódó tételeket jelent 2007 és 2008
között. Emiatt csökkent le a pénzkészlet és az befektetett eszközök
állománya 5.398 e forinttal.
Az eredménylevezetésben szereplő pénzügyileg rendezett bevétel: 27.816 e
Ft. Ezzel szemben a ráfordításként érvényesíthető kiadás: 32.875 e Ft. A
ráfordítás 12.387 e Ft személyi jellegű ráfordításból és 20.488 e Ft anyag
jellegű ráfordításból tevődik össze. A 10.025 bérköltség megoszlása: 4.026 e
Ft a megbízási díjak, honoráriumok összege és 5.999 e Ft az állandó

alkalmazottak bérköltsége. Ezek járulékai 2.362 e Ft.
Az anyag jellegű ráfordítások közül a szolgáltatások összege 13.936 e Ft.
Ezek nyomda, nyomdai előkészítés, lektorálás, irodai szolgáltatás
(adatrögzítés), fordítás, tanulmányok írása, konferencia szervezés, étkezés és
szállás költségei.
Egyéb ráfordítások között szerepel konferencián a résztvevőknek adott
szakmai kötetek vételára, útiköltségtérítések, bankktg. (468 e Ft),
árfolyamveszteségek.
Nyomtatvány, irodaszer, telefon, posta költség 1.904 e Ft.
e Ft

Megneve- Előző évi Tárgy évi Változás
zés
%-ban
Befektetett
15.143
13.374
- 11,69
pénzügyi
eszközök
Pénzeszközök

6.920

3.291

- 52,45

Változás
Ft-ban
- 1.769
- 3 629

összesen: - 5.398 e Ft
4. Cél szerinti juttatások
A Társulat 2007. 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: 197.183 Ft

6. Kimutatás a közhasznú szervezet vezető
tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról
A Társulat a vezető tisztégviselőinek semmilyen
juttatást nem nyújtott.
Sem pénzben, sem természetben.
7. Szöveges beszámoló
A Társulat közhasznúsági besorolását 1999. május
20-án nyerte el a Fővárosi Bíróság 533. sorszám alatt
nyilvántartásba vette.
Fő tevékenysége: tudományos kutatások,
konferenciák
előadássorozatok
Tanári Tagozat a történelemtanárok képzésében veszi ki
részét.Tanári továbbképzést szervezett, ehhez jelentős
támogatást kapott Brüsszelből.
Századok Szerkesztősége 6 számból álló folyóiratában
jelenteti meg évről évre a legaktuálisabb témák
kutatásában elért eredményeket.
Turul Szerkesztõsége évente 4 összevont számot jelentet
meg, területe: heraldika, genealógia

Budapest, 2008. május 29.

