
Magyar Történelmi Társulat 
1014 Budapest, Úri u. 53. 

         tel.: 224-6700/405 

e-mail: info@tortenelmitarsulat.hu 

 
Kedves Kolléga! 

 

Társulatunk tagjai 2011. évi adójuk 1 százalékából a Társulatnak 120.140, a Századok  

Alapítványnak 75.282 forintot juttattak. Az elnökség nevében  köszönöm a segítséget  

és kérem, hogy továbbra is támogassanak bennünket. 

 

 Társulatunk tevékenységéről, programjairól, a tagtársaknak nyújtott mindenkori  

 kedvezményekről részletesen és naprakészen tájékoztat  honlapunk: 

 

www.tortenelmitarsulat.hu 

 

A Magyar Történelmi Társulat adószáma: 

19007706-1-41 

 

A Századok Alapítvány adószáma: 

19657985-1-41 

 

A 2012. június 30-án megtartott közgyűlésen elfogadott javaslat szerint, tekintettel az egyre emelkedő költségekre 

és egyre nehezebben hozzáférhető forrásokra, a 2013. évre tagdíjunk  a következőképpen alakul: az aktív dolgozóké 

3000, a nyugdíjasoké és a diákoké 1000 forint.  

A Világtörténet évi előfizetési díja 800 forint. 

Kérem, hogy akinek módjában áll átutalással fizetni, az  ily módon rendezze tagdíját! Ha ez  nehézséget okoz,  

kérésre természetesen postán küldünk csekket. Csekkes fizetés esetén a csekket a szokásos részletezéssel 

szíveskedjék kitölteni, különös tekintettel a Világtörténet előfizetése esetén. 

Bankszámlaszámunk: 11991102-02103006-00000000 

Nemzetközi bankszámlaszámunk:   HU 16 1199 1102 0210 3006 0000 0000 

 

Esteleges névegyezések miatt kérem, hogy amennyiben átutalással fizeti tagdíját, tüntesse fel a közlemény 

rovatban nálunk regisztrált e-mail címét vagy levelezési címét. 

 A Társulat tevékenységéhez kapcsolódó bármilyen ügyben mindig szívesen állok rendelkezésére e-mailen 

(apok@tti.hu) vagy telefonon (2246755). 

 

Jó egészséget, sikeres munkát, szép ünnepeket kívánva üdvözlöm! 

 

Budapest, 2012. december 

  Pók Attila 

     főtitkár 

         s.k. 

 

Felhívjuk tagjaink figyelmét arra, hogy jövőre a Századok internetes adatbázisához való hozzáférést  

meg kell újítani. Az idei gyakorlatnak megfelelően, az éves társulati tagsági díj befizetése után történik  

meg a regisztráció, amely az adatbázis használatának előfeltétele. 

 

A Századok adatbázisa (http://nfo.arcanum.hu/szazadok/) használatának feltételei: 

 

1. Tagja legyen a Magyar Történelmi Társulatnak 

a., jelentkezés: a Társulat honlapján (http://www.tortenelmitarsulat.hu) az Egyéb oszlopban 

                                 a Tagsági ügyintézés c. részben elektronikusan jelentkezik 

       b., regisztráltatja magát 

2. Befizeti a tagsági díjat (felnőtteknek: diákoknak és nyugdíjasoknak:) 

3. A befizetésről szóló szelvény (vagy az internetbank átutalási igazolását) e-mailben elküldi a Magyar Történelmi 

Társulat címére (info@tortenelmitarsulat.hu) 

4. Ezt követően aktiváljuk jelszavát, amely korlátozás nélküli használatra jogosítja fel Önt. 

 

Külön szeretnénk felhívni regisztrált tagjaink figyelmét arra, hogy az idei használatot engedő aktivált  

jelszavuk csak 2013. január 31-ig érvényes. Addig be kell fizetniük az éves tagdíjat, utána jelszavukat  

újra aktiváltatniuk kell. Ez azt jelenti, hogy a fent részletezett módon kell nekik is eljárniuk. 

 

Magyar Történelmi Társulat, Századok szerkesztősége 
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