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1. Számviteli beszámoló 
                                  mellékelve  
 
 
2. Kapott támogatások,  elnyert pályázatok és 

felhasználásuk 
 

Tanári Tagozat: 
         

Támogató Összeg Felhasználás 
Szabad Sajtó Alapítvány    400.000 kiadvány megjelentetése   
NATO, Brüsszel   2.231.571 

 
tardi  konferencia 
( ebből 1.229.668 a 
tavalyi évre megítélt, 
utófinanszírozott 
támogatás ami 2008-ban 
került átutalásra) 

HM   1.400.000 szeptemberi konferencia  
és a konferencián 
elhangzott előadások 
anyagának 
megjelentetése 

Oktatási Minisztérium      100.000  kiadvány 
Tard Önkormányzata      400.000 konferencia 
Balassi Intézet       300.000 

 
Batthyányy és 
kora…konferencia 
( 2007-re megítélt, 
utófinanszírozott, 2008-
ban utalt pénz) 

Hungarofest   4.000.000  tardi konferencia, 
szeptemberi konferencia, 
Tört.ped. füzetek, 
tudásszintfelmérés 
támogatása 



 
 
 
 
 
 
 

Társulat 
 
Támogató  Összeg Felhasználás 
MTA   3.339.000 működési   
NCA   1.400.000 Működési támogatás  
NKA   1.000.000  Gabriele Schafer 

Romsics kötet fordítására 
kapott  támogatás- ennek 
csak lebonyolítói 
vagyunk 

Balassi Intézet      130.000 Pálosfalvi Tamás szófiai 
konferencián való 
részvétele 

 
 

 

 
 
Századok Szerkesztősége 
 
 
 

Támogató Összeg Felhasználás 
MTA    4.860.213 

 
2008.évi Századok 
c.folyóirat költségei:   
(ebben van 1.560.213 
2007. évi 
utófinanszírozott 
támogatás amit 2008-ban 
utaltak)   

NKA   5.500.000 2008.évi Századok 
c.folyóirat előállítási 
költsége 



(ebben  van 3.000.000 
amit a digitalizálásra 
kaptak 2007-ben de csak 
2008-ban került 
átutalásra) 

Századok Alapítvány  900.000 Századok c. folyóirat 
megjelentetésének 
támogatása  

Habsburg-kori Kutatások 
Közalapítvány 

    600.000 egy tematikus szám 
előállítása 

 
 

 
 
 
 
Turul Szerkesztősége 
 
 

Támogató Összeg Felhasználás 
NKA 1.312.000 2008.évi Turul c.folyóirat 

megjelentetésének 
költségei 

 
 
3. Vagyon felhasználása 
 

A Magyar Történelmi Társulat részére   2007-ben  évben megítélt 
támogatások jelentős része  utófinanszírozott támogatást volt. Ezek a pénzek 
2008-ban érkeztek meg hozzánk. Emiatt tűnik úgy, hogy anyagilag nagyon 
stabil év áll a Társulat mögött de ezeknek a pénzeknek egy része  a 2007-ben 
felélt tartalékok rendezésére fordítódott. 
 
2008-ban a  Századok nem kapta meg a 6 szám megjelentetéséhez szükséges 
támogatást , saját tartalékából kellett azt kiegészíeni.Itt amortizálódnak 
leginkább a folyóirat előállításhoz használt gépek de ezek pótlására, 
fejlesztésére 2008-ban nem volt lehetőség. 
 
A Turul c folyóirat megjelentetését még épp fedezte az erre a célra az NKA-
tól kapott összeg, tartalékolni ők sem tudtak belőle. 



A Tanári Tagozat annyi kiadványt jelentet meg és annyi konferenciát 
szervez amennyire támogatót tud szerezni Ez 2008-ban is így történt. 
 
A legnehezebb helyzetben 2008-ban a Társulat volt. Mivel az Akadémia 
által biztosított támogatás évről évre csökken ( 2008-ban 500 ezerrel az 
előző évhez képest) csak az NCA segítségében bízhattunk. Egy 
pályázatírással foglalkozó céget is bevontunk de az ő segítségükkel együtt is 
csak 1.400 ezer forinthoz jutottunk. Gyakorlatilag ez a pénz teljes egészében 
elment bérekre, megbízási díjakra , posta- és telefonköltségre . 
 
 Az eredménylevezetés főbb tételei: 
 
Az eredménylevezetésben szereplő  pénzügyileg rendezett bevétel: 35.193 e 
Ft. Ezzel szemben a ráfordításként érvényesíthető kiadás: 36.648 e Ft. A 
ráfordítás 13.093 e Ft személyi jellegű ráfordításból és 23.555 e Ft anyag 
jellegű ráfordításból tevődik össze. A 10.627e bérköltség megoszlása: 4.627 
e Ft a megbízási díjak, honoráriumok összege és 6.000 e Ft az állandó 
alkalmazottak bérköltsége. Ezek járulékai 2.466 e Ft. 
Az anyag jellegű ráfordítások közül a szolgáltatások összege 18.689 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. (1.637 e Ft). 
Nyomtatvány, irodaszer, telefon, posta költség 1.701 e Ft. 
 
 
                                                   e Ft 

Megneve-  
zés 

Előző évi  Tárgy évi Változás 
%-ban 

Változás 
Ft-ban 

Befektetett 
pénzügyi 
eszközök 

13.374 11.673 - 12,72 - 1.701 

Pénzeszközök 3.291 1.754 - 46,71 - 1.537 
                                  

összesen: - 3.238 e Ft 
 
 
 



 
 

4. Cél szerinti juttatások 
 
 

   A Társulat 2008. évben a Békés Megyei 
Levéltárnak nyújtott támogatást (68e ). 

 
 
 
5. Kimutatás kapott támogatásokról 
 
    A 2. pontban kimutatott támogatásokon kívül  

részesültünk magányszemélyek adójuk  1%-ának a 
felajánlásából. 
Összeg: 237.423 Ft 
 
Ez az összeg követelésként szerepel a mérlegben 
2008. december 31-én az APEH még nem utalta át 
bankszámlánkra. 
 
 

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 Szerkesztősége évente 4 összevont számot jelentet 
meg, területe: heraldika, genealógia 

 
 

 
 
Budapest, 2009. május 30. 

 
 
 
          Pók Attila 
                                    főtitkár 
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