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2021 évi Beszámolójához

I. A szervezet azonosító adatai, bemutatása

Név: Magyar Történelmi Társulat

Székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B ép. 512.
Bejegyző határozat száma: 0100/Pk.60535/1989
Nyilvántartási szám: 01-02-0000533

Szervezetünk jogállása: közhasznú

Jogszabályi háttér

1.

·

·

·

2.

2011. évi CLXXXI. törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról

2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és 
könyvvezetési sajátosságairól

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat!

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet folytat, ezért eredménykimutatását alap- és vállalkozási tevékenységere 
vonatkoztatva külön-külön, és összevont összeggel is elkészíti!

                          KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
                        A

                          Magyar Történelmi Társulat

A számviteli politika főbb vonásai

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő 
beszámolót helyezi előtérbe. A törvény alapján  a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az 
ezt biztosító alapelveket a könyvvezetés során szervezetünk folyamatosan szem előtt tartotta.

A beszámolási forma:

Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló 
kormányrendelet 3-es és 4 sz mellékletének!

350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 
kérdéseiről

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt lehetséges.

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, 
körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli 
politikánkat.

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

A Civil szervezet  a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendeletben  
meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.

Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája:a kormányrendelet 5 sz. melléklete szerinti.



· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!
· A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.
· A mérlegkészítés időpontja: 2022. május 15.

3. A beszámoló készítése, aláírása: 
· A beszámoló nyelve: magyar
· Aláíró: Csukovits Enikő főtitkár

4.

5.

6.

7.

2020 . évi eredmény változása: 0 eFt

8.

II.

1.
a)

·

·

·

·

·

·

b)

·

·

·

·

c)

·

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;

térítés nélküli átvételkor a piaci érték;

A bekerülési érték:

nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;

saját előállításkor a közvetlen költségek;

speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

A civil szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a 
gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban 
bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek 
bemutatásra.

Az eszközök értékelése:

ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;

Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;

a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;

a Társaság a kisértékű (200.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor 
egy összegben.

A beszámoló közzététele:
A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.

A civil szervezet saját honlappal rendelkezik, így beszámolója ott is közzétételre kerül!

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a 
folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés 
elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a 
költség-haszon összevetésének elve.

Könyvvizsgálati kötelezettség

A számviteli alapelvek érvényesítése:

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. 

Összehasonlíthatóság biztosítása

 A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:
akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen 
(készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz 

Az értékcsökkenés leírás módszerei:



·

d)

·

·

·

·

e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak

2.

3.

III.

1.

2.

3.

4.

20% 0 eFt

-

A mérlegben jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!

0 eFt

-

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!

IV.

1.

Piaci értékelés

A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

Információk a kötelezettségekről

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és 
ráfordítások az adott évben nem fordultak elő!

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 

A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Tájékoztató adatok

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:

A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása

A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:

A beszámoló egészére vonatozóan a mérleg főösszeg alapján:

kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;

a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, MNB középárfolyamon kell elszámolni;

a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján 
történik;

a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és 
kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik; 

A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt 
lenne.

Valós értékelésen történő értékelés

A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:
A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel, szervezeti 
formája okán.



A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma: 2 fő

2.

-

- 0 eFt

0 eFt

-

3. Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

4.

5.

6.

7.

2022. május 16.

Melléklet:
Támogatási programok bemutatása

Képviseletre jogosult 
személy aláírása

Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét nem osztja 
fel!

A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a 

szokásos piaci feltételek között valósult meg.

A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A Szervezetnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett 

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

Szervezetünk közhasznú jogállására tekintettel a támogatásainkra vonatkozó adatokat jelen kiegészítő melléklet 
mellékleteiként közöljük!

A közhasznú jogállású szervezetek támogatásainak bemutatásáról

A vezető tisztségviselőknek adott előlegek összege 

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről 

A revíziós bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

A revíziós bizottság nevében vállalt garancia nincs. 

A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

A vezető tisztségviselők nevében vállalt garancia:

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a 
beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna. 

A szervezetnél revíziós bizottság működik, a  bizottság (RB) tagjai tevékenységéért felvett járandósága :                           

0 eFt



Oldalszám: 1

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 730 eFt
o ebből a tárgyévre jutó összeg: 730 eFt
o tárgyévben felhasznált összeg: 730 eFt
o tárgyévben folyósított összeg: 730 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

730 eFt

730 eFt

                          Magyar Történelmi Társulat
                      Támogatási programjai

Támogatás időtartama:

Támogatás forrása:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Támogatás típusa:

2021.01.01-2021.06.30.

A magyar társadalomtörténet hagyományos kérdései új megközelítésban
NKA

Összesen

Adatok E Ft-ban!

A Társulat konferencia-sorozatát Pálosfalvi Tamás tanulmánya: Monarchia vagy rendi állam? Gondolatok a 
későközépkori magyar állam jellegéről ihlette. A pandémia miatt 4 konferencia keretéban tudtuk feldolgozni a 
témát.                                                                                                                                                                                                  
1.) Tanári Tagozat 2021.04.16-17-én zoom platformon keresztül, közel 100 nézővel.                                                        
2.) Tringli István: Erőszak és társadalom a középkori Magyarországon                                                                                   
3.) A programsorozatot elindító vitaműsor. Résztvevők: Pálosfalvi Tamás, Fazekas István, Dobszay Tamás, Gyáni 
Gábor.                                                                                                                                                                                                  
4.) Tóth Ferenc: Kurucok és labancok

MTT rendezvények
2021

2021.01.26. - 4. Vekerdi Online Klub: Thaly Kálmán és az ál-kuruc versek
Ady Endre kuruc versei
Rákóczi kassai újratemetése 1906-ban
 2021.02.18. - 5. Vekerdi Online Klub:   politikai és irodalmi (vagy az is politika lett?) újratemetések a huszadik 
században. 
2021. március 25.- MTT Nyugat-dunántúli Regionális Csoport: Vadas András :  A Rába-völgy mint háborús övezet 
a kora újkor első felében című előadására.
2021.04.16-17.- MTT TT :  A történelemtanítás elméletének és gyakorlatának nemzetközi és hazai trendjei

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Személyi
Dologi
Felhalmozási



2021.04.22. – 6.Vekerdi Online Klub: Színházi kritika, színházi élet Budapesten, a két világháború között.
2021.05.20. - 7. Vekerdi Online Klub: Találkozások Pilinszky Jánossal - V. Bálint Éva újságíróval Szekfü András 
beszélget.
2021.05.22.- közgyűlés:  Tringli István: Erőszak és társadalom a középkori Magyarországon című előadása
2021. 06. 07. - Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti  Tagozat- Vassányi Miklós: A mexikói ferences 
misszió kezdetei és a ferencesek mentalitása a mexica vallás iránt  
2021.06.17 -MTT Nyugat-dunántúli Csoport:   Tóth Tibor tart :Kurucok és labancok címmel
2021.06.29.- Magyar Történelmi Társulat – Rendiség és rendi állam. Egy fikció újragondolása című online 
rendezvény  
2021. augusztus 24-26. – Magyar Történelmi Társulat-Települések centrális szerepének változásai 
Magyarországon. A történelmi fordulatok hatásai című konferencia (Tenglic)
2021.10.22.-Magyar Történelmi Társulat  Egyháztörténeti Tagozat -  Adriányi Gábor:  A Vatikán keleti politikája 
című előadása
2021. október 28. -A Magyar Történelmi Társulat -   Tájtörténeti konferencia
2021. november 10. -MTT Nyugat-dunántúli Csoport  Társulat Nyugat-dunántúli Regionális Csopor -   Széchenyi 
és Szombathely című konferencia
2021.11.11.-A Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és 
Történettudományok Osztálya - Széchenyi 230 című konferencia
2021. november 21. -MTT Somogy Megyei Csoport : Varga Máté: "Kapost a török erősen löveti" című előadás
2021. november 23. – Magyar Történelmi Társulat - Összeesküvési teóriák a magyar történelemben című 
konferencia
2021. november 24. -MTT Nyugat-dunántúli Csoport - Beszélgessünk a tanárságról! Intergenerációs 
pódiumbeszélgetés   
2021. november 25. -  Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportja és az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság 
Gazdaság- és Társadalomtörténeti Munkabizottsága - Széchenyi-emlékülésére
2021. december 11. - Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozat - Az elsők - Magyar felfedezők, újítók, 
feltalálók című információs konferencia  



Oldalszám: 2

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 4 000 eFt
o ebből a tárgyévre jutó összeg: 970 eFt
o tárgyévben felhasznált összeg: 970 eFt
o tárgyévben folyósított összeg: 4 000 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

473 eFt
497 eFt

0 eFt
970 eFt

Támogatás forrása:

                          Magyar Történelmi Társulat
                         Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Széchenyi 230 - konferencia-sorozat és ehhez kapcsolódó kötetek
NKA

Lásd az első támogatás részletező lap alján!

Támogatás időtartama: 2021.05.01-2022.06.30.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatást Széchenyi István születésének 230. évfordulója alkalmából történő megemlékezéshez kaptuk. 
Kiemelt rendezvényünk egy Széchenyi-konferencia az Akadémián, melyet a pandámia után először sikerült 
jelenléti formában megtartani. Az itt elhangzott előadásokból tervezzük egy konferencia-kötet 
megjelentetését, melyre 2022-ben kerülhet sor.                                                                                                                               
Rendezvényeink 3 vidéki helyszínen folytadta: Pécs, Szombathely és Debrecen. (Debrecenben 2022-ben.)   
Kiemelt kötetünk: SZéchenyi István ábrázolása érmeken, plaketteken, melynek a megjelenése  szintén 2022-
ben várható.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása



Oldalszám: 3

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 3 600 eFt
o ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 408 eFt
o tárgyévben felhasznált összeg: 1 408 eFt
o tárgyévben folyósított összeg: 3 600 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

966 eFt
442 eFt

0 eFt
1 408 eFt

Támogatás forrása:

                          Magyar Történelmi Társulat
                         Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Konferenciasorozat megvalósítása
NKA

Lásd az első támogatás részletező lap alján!

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2022.05.01.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Magyar Történelmi Társulat azt a célt tűzte ki, hogy nyit  a történettudomány társtudományai.                           
1. témakörben a magyar történelemben legismertebb összeesküvési teóriáit, áltudományait vizsgálja.        
2.témakör felfedezésekről a "nemzeti elsőségről" folytat vitát.                                                                                            
3. témakör természettörténet. Az emberkéz okozta, illetve attól független környezeti változásokat boncolgatta.   
4. témakör  címe: Várak a történelemben, a forrásokban és a terepen. Ez a pnadémia miatt 2022-re tolódott.      
A budapesti előadások mellett Szegeden, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, Egerben , szombathelyen, 
Győrben, Sopronban, Székesfehérváron és Pécsett is részt vehettek tagjaink a felyi szervezésű 
rendezvényeinken.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása



Oldalszám: 4

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 2 800 eFt
o ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 800 eFt
o tárgyévben felhasznált összeg: 2 800 eFt
o tárgyévben folyósított összeg: 2 800 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

2 800 eFt
0 eFt
0 eFt

2 800 eFt

Támogatás forrása:

                          Magyar Történelmi Társulat
                        Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Működési támogatás
MTA

Lásd az első támogatás részletező lap alján!

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2021.12.31.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatást teljes egészében a Társulat adminisztrációs és könyvelési munkáit végző alkalmazott bérée 
fordítottuk.  Mivel más lehetőségünk nem volt bér finanszírozására, a Társulat működését ez az összeg 
biztosította 2021-ben.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása



Oldalszám: 5

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 2 500 eFt
o ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 500 eFt
o tárgyévben felhasznált összeg: 2 500 eFt
o tárgyévben folyósított összeg: 2 500 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

1 181 eFt
1 319 eFt

0 eFt
2 500 eFt

Támogatás forrása:

                          Magyar Történelmi Társulat
                        Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Századok folyóirat 2021. évi megjelentetése
NKA

Lásd az első támogatás részletező lap alján!

Támogatás időtartama: 2021.02.01-2021.12.31.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A folyóirat 2 forrásból kapott támogatást. Az NKA biztosított lehetőséget a szerkesztők megbízási díjának 
kifizetésére. Valamint 3 szám nyomdaköltsége, 5 szám tördelői díja és irodaszer vásárlás vált lehetővé ebből az 
összegből. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása



Oldalszám: 6

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 3 000 eFt
o ebből a tárgyévre jutó összeg: 3 000 eFt
o tárgyévben felhasznált összeg: 3 000 eFt
o tárgyévben folyósított összeg: 3 000 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

522 eFt
2 478 eFt

0 eFt
3 000 eFt

Támogatás forrása:

Lásd az első támogatás részletező lap alján!

                          Magyar Történelmi Társulat
                        Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Századok megjelentetésének támogatása
MTA

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2021.12.31.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A folyóirat 2 forrásból kapott támogatást. Az Akadémia által biztosított lehetővé tette a felelős szerkesztő 
bérének finanszírozását. Ezen felül a 6 szám olvasószerkesztőjének díja,  3 szám nyomdaköltsége, 1 szám 
tördelési díja és fordítás, adatrögzítés kifizetése történt ennek a támogatásnak a terhére.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása



Oldalszám: 7

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 700 eFt
o ebből a tárgyévre jutó összeg: 49 eFt
o tárgyévben felhasznált összeg: 49 eFt
o tárgyévben folyósított összeg: 700 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

40 eFt
9 eFt
0 eFt

49 eFt

Támogatás forrása:

                          Magyar Történelmi Társulat
                        Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Turul folyóirat 2021. évi lapszámainak megjelentetése
NKA

Lásd az első támogatás részletező lap alján!

Támogatás időtartama: 2021.05.01-2022.05.30.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Turul folyóirat 2021. évi számai a pandémia miatti hosszabbítás lehetőségével élva, a túlterhelt nyomdai 
kapacitás miatt csak 2022-ben jelentek meg. Ezért a támogatásnak csak  egy csekély része került kifizetésre 
2021-ben. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása



Oldalszám: 8

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 1 200 eFt
o ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 200 eFt
o tárgyévben felhasznált összeg: 1 200 eFt
o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

0 eFt
1 200 eFt

0 eFt
1 200 eFt

Támogatás forrása:

                          Magyar Történelmi Társulat
                      Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Tudományos konferencia megszervezése (nyári tábor)
NKA

Lásd az első támogatás részletező lap alján!

Támogatás időtartama: 2020.08.11-2021.08.31.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Ez a támogatás 2020-ban érkezett. Abban az évben szerettük volna megrendezni a hagyományos nyári 
táborunkat Tengelicen, melyet a pandémia miatt el kellett halasztanunk. 1 évvel később, 2021. augusztusában 
sikerült megvalósítanunk. A tábor témája: Települések centrális szerepének változásai Magyarországon, A 
történelmi fordulatok hatásai. A résztvevők szállását és étkezését tudtuk finanszírozni az NKA-tól kapott 
összegből.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása



Oldalszám: 9

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó X

Támogatási összeg: 400 eFt
o ebből a tárgyévre jutó összeg: 400 eFt
o tárgyévben felhasznált összeg: 400 eFt
o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

167 eFt
233 eFt

0 eFt
400 eFt

Támogatás forrása:

                          Magyar Történelmi Társulat
                         Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Települések centrális szerepének változásai elnevezésű nyári tábor támogatása
Paksi Atomerőmű Vállalat

Lásd az első támogatás részletező lap alján!

Támogatás időtartama: 2020.08.11-2021.08.31.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Ez a támogatás is 2020-ban érkezett.  Az előző oldalon leírt okok miatt csak 2021-ben tudtuk megszervezni a 
tengelici tábort. Ez az összeg kiegészítette a résztvevők szállásának, étkezésének finanszírozását és lehetőséget 
biztosított előadóinknak honorárium fizetésére.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása



Oldalszám: 10

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 5 400 eFt
o ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 157 eFt
o tárgyévben felhasznált összeg: 1 157 eFt
o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

1 157 eFt
0 eFt
0 eFt

1 157 eFt

Támogatás forrása:

                          Magyar Történelmi Társulat
                         Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Turul és Századok folyóirat működtetése
Petőfi Kulturális Ügynökség

Lásd az első támogatás részletező lap alján!

Támogatás időtartama: 2021.09.01-2022.09.30.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Petőfi Kulturális Ügynökség első ízben írt ki pályázatot folyóiratok támogatására. Mindkét folyóiratunk nyert. 
Eredetileg 2021.01.01-től használhatuuk volna ezt a pénzt, bár 2021.12.31-ig nem történt meg a folyósítása. 
2022-ben szerződésmódosítás történt, a korábbi felhasználási időszak 2021-ben lecsökkent 4 hónapra. Ebből az 
összegből tudtuk a Századok felelős szerkesztőjének 3 havi bérét kifizetni. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása


