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1. Számviteli beszámoló
mellékelve
2. Kapott támogatások, elnyert pályázatok és
felhasználásuk
Tanári Tagozat:
Támogató
Külügyminisztérium

Összeg
1.600.000

250.000
NATO, Brüsszel

500.000

HM

700.000

Felhasználás
felmérés (Nemzetközi
kapcsolatok tanításának
kérdései az iskolai
oktatásban)utófinanszírozás, 2008.
évi teljesítés
Tört.pedagógiai Füzetekutófinanszírozás, 2008.
évi teljesítés
tardi konferencia 2008ban - utófinanszírozás
decemberi konferencia

(A vastagon szedett összegek Szabolcs Ottó nevéhez köthetőek.)

Társulat
Támogató

Összeg

MTA
NCA

3.323.000
1.084.839

NKA

8.000.000

Állambizt.Szolg.Történ.
Levéltára

250.000

Felhasználás
működési
működési támogatás
1. részlete
miniszteri támogatás
(előadások, konferenciák)
pécsi konferencia

Századok Szerkesztősége
Támogató

Összeg

MTA

2.712.998

NKA

5.000.000

Habsburg-kori Kutatások
Közalapítvány

600.000

Felhasználás
2009.évi Századok
c.folyóirat költségei
1. részletutófinanszírozás
2009.évi Századok
c.folyóirat előállítási
költsége
(ebben van 3.000.000
miniszteri támogatás is)
egy tematikus szám
előállítása

Turul Szerkesztősége
Támogató

Összeg

Felhasználás

NKA

1.453.000

2009.évi Turul c.folyóirat
megjelentetésének
költségei

3. Vagyon felhasználása
A Magyar Történelmi Társulat részére 2009-ben adott támogatások
jelentős része utófinanszírozott támogatást volt (Tagozat, Századok). Ezeket
a pénzeket 2008-ban saját forrásból kellett biztosítani, ami a tartalékok egy
részének felélését jelentette akkor. Mivel a pénzek 2009-ben érkeztek meg
úgy tűnik, hogy anyagilag nagyon stabil év áll a Társulat mögött. Valójában
az utólagos kifizetés miatti tartozások rendezésére elment a Tagozat
támogatása, a Századok pedig visszapótolta tartalékait.
Szintén javította az eredményeket az NKA-tól kapott miniszteri támogatás (8
millió forint). De ennél az utóbbinál a kapott összeg 1,5 évre oszlik el, 2010.
évi rendezvényeink kiadását is ebből kell fedezni.
2009-ben a Századok megkapta a 6 szám megjelentetéséhez szükséges
támogatást, saját tartalékából az alkalmazottak bérét kellett kiegészítenie. Itt
amortizálódnak leginkább a folyóirat előállításhoz használt gépek, ezek
pótlására, fejlesztésére 2009-ben adódott szerény lehetőség. A szerkesztőség
beruházott többek között egy diktafonra is, amit leginkább a Társulat használ
előadásainak, rendezvényeinek rögzítésére.
A Turul megjelentetését még épp fedezte az erre a célra az NKA-tól kapott
összeg, tartalékolni nem tudtak belőle. A 2010-ben felálló megújult
szerkesztőség így veszi át a munkát.
A Tanári Tagozat annyi kiadványt jelentet meg és annyi konferenciát
szervez amennyire támogatót tud szerezni Ez 2009-ben is így történt. Az év
első felében még érkeztek pályázati pénzek de ezek a kifizetetlen számlák,
honoráriumok rendezésére fordítódtak. Gyakorlatilag Szabolcs Ottó
leköszönése után az új elnökség 0 forinttal vette át a Tagozat működését.
Tartalékolni ez alatt a rövid idő alatt nem sikerült de decemberben meg
tudták tartani szokásos konferenciájukat.

A Társulat 2009-ben nem panaszkodhatott mivel Hiller István miniszter
úr jóvoltából kapott 8 millió forint támogatást előadásokra, konferenciákra
fordította. Ebből az összegből havi rendszerességgel tudott
színvonalasabbnál színvonalasabb rendezvényeket szervezni. Az Akadémia
támogatása pedig fedezte a béreket, megbízási díjakat és egyéb közvetlen
költségeinket.
Az eredmény-levezetés főbb tételei:
Az eredmény-levezetésben szereplő pénzügyileg rendezett bevétel: 29.987 e
Ft. Ezzel szemben a ráfordításként érvényesíthető kiadás: 28.697 e Ft. A
ráfordítás 12.929 e Ft személyi jellegű ráfordításból és 15.768 e Ft anyag
jellegű ráfordításból tevődik össze. A 10.476 e bérköltség megoszlása: 4.476
e Ft a megbízási díjak, honoráriumok összege és 6.000 e Ft az állandó
alkalmazottak bérköltsége. Ezek járulékai 2.453 e Ft.
Az anyag jellegű ráfordítások közül a szolgáltatások összege 14.654 e Ft.
Ezek nyomda, nyomdai előkészítés, lektorálás, irodai szolgáltatás
(adatrögzítés), fordítás, tanulmányok írása, konferencia szervezés, étkezés és
szállás költségei.
Nyomtatvány, irodaszer, telefon, posta költség 1.655 e Ft.
e Ft

Megneve- Előző évi Tárgy évi Változás
zés
%-ban
Befektetett
11.673
12.906
+ 10,56
pénzügyi
eszközök
Pénzeszközök

1.754

1.640

- 6,5

Változás
Ft-ban
+ 1.233
- 114

összesen: + 1.119 e Ft

4. Cél szerinti juttatások
A Társulat 2009. évben több támogatást nyújtott vidéki
tagszerveinek.

5. Kimutatás kapott támogatásokról
A 2. pontban kimutatott támogatásokon kívül
részesültünk magányszemélyek adójuk 1%-ának a
felajánlásából.
Összeg: 500.822 Ft (2 év felajánlott adója mert
2008-ban nem történt meg a kiutalás)

6. Kimutatás a közhasznú szervezet vezető
tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról
A Társulat a vezető tisztségviselőinek 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.
Századok Szerkesztősége 6 számból álló folyóiratában
jelenteti meg évről évre a legaktuálisabb témák
kutatásában elért eredményeket.
Turul Szerkesztősége évente 4 összevont számot jelentet
meg, területe: heraldika, genealógia
Budapest, 2010. május 30.

Pók Attila
főtitkár

