A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

árgyév:.

EloFI6l

Törvé

01 Fővárosi

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
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a. szervezet
b.

l

Jogi szémélyszervezeti egység (származtatott jogi személy)

szervezet neve:
Múzeumi Tcirténész Társulat

Szervezet székhelye:
lrányítószám:
közterület

EEEE

neve:

Házszám:

Település:
Közterület jellege

Múzeum

|r++o-llépcsőház:

l

, l

t-.,ú,

n1o,

Emelet:

1-..l

l

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám:

nnnl

közterület neve:
Házszám:

0l0l0l9l2|2|8
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Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat számal

ru ffi

(Jogi személy szervezeti egység eseíében:
Jogi személlyényilvánító hatáíozat száma)
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Szervezet í Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet /_Jogi személy szervezeti egység

képviselőjének neve:
Képviselő aláírása:

b§

Keltezés:
Budapest

EEEE-EE-EE
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
1

Fővárosi Tö

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

családi név

Előtag

Elsó utónév

További utónevek

r-l

Viselt név;

Medve

születési név:
Anyia neve:
Születési ország neve:
SzüIetési település neve:

Születésiideje:

L

I
I

tlm_m_m

SzerL,ezet í Jogi személy szervezeti egység íőbb adatainak megjelenítése
(Elektroníkus kitölíés esefén másolt - nem írható - mezők.)
Neve:

Nyilvántartási

szám:

ffi_m_E

0

FFErrT{
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Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:
Mtizeu

m

i T§rtén€sa

Társu l*t

Az egyszerúsített éves beszámoló

mérlege

Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A.

Befektetetteszközök

516

-516

0

516

-516

0

l. lmmateriális javak
ll. Tárgyi eszközök

lll, Befektetett pénzügyi eszközök

B,

Forgóeszközök

439

526

439

526

l. készletek

ll. követelések

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök

c.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

955

-5].6

526

1 910

-516

627

-516

439

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D.

Saját tőke
l. lnduló tőke/jegyzett tőke

955

Tőkeváltozás/eredmény

881

l

l.

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelésitartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

74

188

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.
F.

céltartalékok
Kötelezettségek
l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

passzív időbeli elhatárolások

roRRÁsor öSSzESEN
Ny.v.:1,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
M

iTörténésa T*rrul*t

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

]_.

előző év
helyesbítése

(Adatokezerforintban.)

Osszesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év tárgyév
helyesbítése

Értékesítés
nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
eneKe

3, Egyéb bevételek

336

384

336

384

336

368

336

368

ebből:
-

tagdíj,
alapítótól kapott befizetés

-

támogatások

16

16

4. Pénzüovi műveletek

beVételei-'

A. Összes bevétel (].+-2+3+4)

336

384

336

384

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

336

384

336

384

22

t4L

22

!4L

240

45

240

45

5.

Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegú ráíordítások

ebből; vezető tisztségviselők
luttatáSal
7. Értékcsökkenésileírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzüovi műveletek

10

ráíordításái

B. Összes ráfordítas

10

(5+6+7+8+9)

262

196

262

196

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordítá§ai

262

196

262

196

74

188

74

188

74

188

74

188

C. Adózas előtti eredmény
(A-B)
10. AdófiZetéSi kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi szeméIy szervezeti egység neve:
Türt*nésa

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

Tájékoztató

ffi

előző év tárgyév
helyesbíése

2.

(Adatokezerforintban.)

összesen

előző év

előző év

hewsbítése

targyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyéV

.Átok

A. Központi költségvetési
támogatá§

B. Helvi önkormánvzati
költséóvetési támo-gatáS
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. NormatíV támogatáS
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részénekadózó
rendelkezése szerinti felhaszná
lásáról szóló 1996. évi CXXV|,
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási

bevétel

Könywizsgálői

Az adatok könywizsgáattal

alá vannak

támasztva.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Múzttrmi Tőrténésc Tfusu lat
1.2 Székhely: Szervezet

közterület neve:

EEEE

Település:

Házszáml,
1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi szeméIy szervezeti egység

közterület

neve:
Ajtó:

1.3 Bejegyző

/

Jogi személlyényilvánító határozat száma:

t.ffi.PFToFIdlEFm/En

m-EE-

1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszeruezet")
1.5 Szervezet /

Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szer.v__ezet /

Jogi személy szervezeti egység

0l0l0l9l2l2l8

EEEEEEEE-E-EE

Horváth László

kepvlselojenek neve:

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységekbemutatása
lt§.április lá.én a lrlagyar Kereskedelmi és Vendéglát$ip*ri triúzelrmban l*rtgü sz*km*i nap*t a társ
gz*kmxi nap kerctében m€§tÉkint§,tüik "A jó kalm*r * világ jótev§e*cimű keresk*d*lemtörtáneti kiáll
a"Vcndég nek len n i, rrendfu et l*in i' ci mfi rcndeg látástörténeti kiá l itá§t
l6.ngwmbgr §.-én lGszthelyen *r i4m*ecn Ház lát*gatóközponthan tartcttuk az Észisz*kmai napunltai
H*likon Kastólymtireum ügyo*x*tö igazgáój* bemutaita x F*steesies-lt*stélyban látható kiáliésgkat És
ilesztÉsi ierveket, a 'főúri uíax&ok, titi kal*ndck címü interaktiv kitllitást tagtárstrnk rés:letekre kiterjedi
teüe élrreieiessé.VSgül * hintómrlreum veletője k*lauralt bennűnkel a régi köelek*d*si

k§rö&

Orsaág*s Történé§a Mureológus Konferen*iára2816.-ban

F*rtfid§n az Es;zterh*ra l(ulturáli,s, Kutató-és

3, Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenységmegnevezése:

KulturáIis

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

CLXXXIX.tv

,7.,200L.évi LXlV.tv.
3.3 Közhasznú tevékenységcélcsoportja:

és határontúli

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők Iétszáma:
3.5 Közhasznú tevékenységfőbb eredményei:

1-70

M*gy*r Mrízeumi Történész Társulat ós * kl*gyar Kön}nnárassk Egyesülete Múugumi seekeiój*
}l6.jlinius 1$18.közöü ar l.világháborús évfgrdrrló kape§án tanulmányutat saerv*zet a h*jdani északi
maqyfr r v*n*tkgzású sr ín hely*i nek fsl k§ras$§ére,

Ny.v.:1,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
hlúreumi Ttirténésa Társulat

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer

Előző év (1)

Alapadatok
B. Évesösszes bevétel

fo rintban.)

Tárgyév (2)
336

384

336

384

262

196

262

196

K. Tárgyévi eredmény

74

188

L. A szervezet munkáiában közremúködő közérdekű önkéntes
tevékenységetvégző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005, évi LXXXVIll. törvénynek megfeleIően)

10

10

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részénekaz
adózó rendák'ezése szerinti felhásználás áről szólő
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió stíukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H.

Összes ráfordítás (kiadás)

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenységráfordításai

Erőfo

r rás

eI átotts ág

m

Mutató teljesítése

utatói

lgen
Ectv. 32. § G) a) [(Bl+B2)/2

> 1_.000.000, -

Ft]

3 2.

§ (4) c)

[(l 7

+

l2

-A 7-A2) / (H 7

T ársad al m

+

H 2)> =0, 2 5]

i tám og atottság

m

utatói

Ectv. 32. § (5) a) [(cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02]
Ectv, 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=g,51
Ectv. 32, § (s) c) [(L7+L2)/2>=

x
!
x

tr

Ectv.32. § (4) b) [K7+K2>=o]
Ectv,

!

Nem

1_0

fő]
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A Maryar Múzeumi Történész Társulat 2016. évi beszámolója

és közhasznúsági

melléklete
szöveges jelentés

Az

egyesületi jogról, akőzhasznűjogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései szerint az éves beszámoló
elkészítésévelegyütt a szervezetek közhasznúsági mellékletet is kötelesek készíteni, melyek
elfogadása Társulatunk esetében aközgyulés kizárólagos hatásköre.
A kőzgyűlés által jóvahagyott beszámolót és közhasznítsági mellékletet a Civil törvény
előírásai szerint letétbe kell helyezrlt ésközzétenni, egyrészt az Országos Bírósági Hivatalnál,
másrészt saj át honlapunkon.

A

számviteli törvény rránk vonatkozó paragrafusa szerint számviteli beszámolónk
egyszerúsítettbesziámoló. Forgóeszközeink értékepénzeszközökből és áruból á11. A

pénzeszkőzök 2016. december 31-én 526 ezer forint, az áru a 8 darab Wellmann Imre-díj,
mel5mek értéke102 ezer forint.

A 2016. évben sem

végezttink vállalkozási tevékenységet, bevételünk csak
alaptevékenységből szilrmazott 384 ezer forint. Bevételük a tagdíjbefizetésekből 368 ezer
forint, adomanyokból |6 ezer forint. A tagdíjbeftzetés összege a 2015. évlhez képest
emelkedett.
Mivel pénzkiadásaink, ráfordításként érvényesíthető kiadásaink 196 ezer forintot tettek ki,

a

rérgyévipénzigyteredményünk 188 ezer forint pozitívumot mutat.

A20|6. évben Tarsulatunk cél szerinti juttatást nem adott.

A

vezető tisztségv,iselőknek nyujtott juttatás értékérőlés összegéről elmondható, hogy
|ársulatunk vezető tisáségviselőinek a 2016. évben sem nffitott semmifele juttatást, ahogy
fennállása őta egy évben sem. A Trársulat minden tisztségviselője társadalmi munkában végzt
tevékenysé gét, igy ennek összege 201 6-ben is nulla forint.

A

Tarsulat Elnöksége részt vett szakmai egyeztetéseken, vezetőképzéseken, tagtrai benne
vannak (vagy voltak) páLyátzati kollégiumokban, az ICOM-ban, illetve kulturális intézmények
vezetőségében.

Közhasznű tevékenységünk keretében a 2016. évben a korábbiaktól eltérően három szakmai
napot, egy tanulmanykirándulást és egy konferencíát tartottunk.
2016. marcius 3-án a Társulat az Országos Széchényi Könyvtór Propaganda az I.
világháborúban címúkláIlításáttekintette meg a tátrlatkurátorainak vezetésével.AzY" színt
kamara-kiállítási termét, valamint a ffilepcsőházat, a VI. szint teljes kiállítóterét, annak

előterét,

az

odavezető folyosókat betöltő időszaki térlat méreteiben, tárgyt-

és

dokumentumanyagával az eddi§ legnagyobb évfordulós tematikus feldolgozás,váIlalkozás.
Létrejöttéről, koncepciójáíől és irodalmi vonatkozásairól Boka Lász|ő, az OSZK tudományos
igazgatőja, irodalomtörténész; a propaganőa szerepéről, és az I. vIlágháboruban betöltött
tárlat
helyéről, formáiról a kiállított tárgyakon keresztiil ifi. Bertényi lván, mig
képzőművészeti vonatkozásairól Katona Anikó művészettörténész tartott élvezetes
beszámolót, tájékoztatót. A nagy tárlat mellett az íntézményTérképtárábanlévő, az antant és
a központi hatalmak áIta| használt térképeken,kiadványokban megjelenő propagandát

a

bemutató kamarakiállítást is meglátogattuk Samu Botond Gergő történész, aTár munkatarsa
kalauzolásával.
A Társulat 2arc. április 14-én a Maglar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban tartott
szakmai napot. Az egybegyűlteket Török Róbert igazgatő-helyettes köszöntötte
és bemutatta a
múzeum helyze,tét, gyűjteményeit, kláIlításait és kiállítóhelyeit. Rövid szünet után két
csoporka bontva Török Róbert és Kulich Julianna vezetésével A jó kolmár a világ jótevője
című kereskedelemtörténeti állandó kiállítást, Németh Szandra és Varga Orsolya vezetésével
pedig a Vendégnek lenni, vendéget lótni című vendéglátástörténeti állandó kiállítást és a
LáNanyraktárt néztűk meg. Ezt követően az érdehJődők egyénileg megtekinthették még a
Szerzetesek asztalánáI, valamint a Nekem soha nem volt otthonom -Krady Gyula kiállítás és
a Képes magyar jazztörténet címűidőszaki kiállítasokat is.
2016. november 9-énKeszthelyen, az Amazon Hóz Látogatóközpontbantatiottukőszi szakmai
napunkat. Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzaumügyvezető ígazgatőja köszöntötte a
Tarsulatot, és bemutatta a Festetics-kastélyban és tagtrntézményeibenláthatő kiállításokat,
fejlesztési terveket. Ezt követően tagtársunk, Frisnyák Zsuzsa, a kiállítás kurátora tartott
élvezetes, részletekre kiterjedő vezetést a Főúri utazásoh úti kalandok című interaktív
kiállításban. Végül átsétáltunk a Festetics-kastély egykori istálló-kocslhénáltoz, ahol Varga
Zoltán, ahintőmtaeum vezetőjekalauzoltbennünket arégtr közlekedési eszközök között.
A Magyar Múzeumi Történész Társulat és a Magyar Könyvtrárosok Egyesülete Múzeumi
Szekciója 2016. június 15*18. között az első világháborus évforduló kapcsán autóbuszos
tanulmányutat szewezett a hajdani északi harctér magyar vonatkozású színhelyeinek
felkeresésére.Ennek során a résztvevők ellátogattak két, az 1914-|5-ös kárpáti harcokat
idéző, még az első világháboru alatt létrejött katonai temetőbe: a takcsányiba (Staköin,
Szlovákia), majd már lengyel területen a krempnaiba. Przemy§lben a városnézésenkívül
kísérletettettiink az erődtendszer bejárására is: megnéztiik a I. számú Salis Soglio, a XV.
számú Borek és a XII. számű Werner erődöt, utóbbiban helytörténeti-hadikiállítást is
láthatfunk. Jaroslawban csak egy órás sétára futotta az idő, ém Lanóutban a Potocki-család
kastélyának és parkjanak, valamint viláStíres kocsimúzeumának megtekintésétsemmiképp
sem hagyhattuk ki. Tarnów városában tisztelegttink Bem síremlékénél,a válrosnézésitt is
estébe nyult. Utolsó nap Gorlicénéla központi katonai ternetőt kerestiik fel, majd
Limanowánrál, a jablonieci magaslaton levő katonatemetőben az orosz támadást gyalogosarr
visszaverő magyar huszárezredek elesettjeinek és parancsnokuk, Muhr Ottmár emlékművénél
helyeztiink el koszorut.
Az Országos Történész Muzeológus Konferenciára 20l6-ban Fertődön az Eszterháza
Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpontban, valamint Nagycenken a Széchenyi István
Emlélcmúzeumbankerült sor. Az első napjan előadások hangzottak el a Magyarország
modernizálása témakörben. Másnap egész napos kiranduláson vettek részt a konferencia
résávevői. Nagycenken Csorba János polgármester köszöntötte a konferenciát, majő két

csoportban AczéI Esáer vezetésévela Széchényi István Emlókmúzeumot, Huiber Edit
vezetésével pedig a SzéchényiMauzóleumot, a temetőt és a plébániatemplomot néztük meg.
Ezt követően Merczi Miklós mutatta be a nagycenki Vasúttörténeti Parkot, ahonnan az
Alkotóházhoz mentiink, ahol az ebéd mellett dr. Tóth Melinda mutatta be az ott folyó
tevókenységet. Ebéd után Fertőbozralátogatfrlnk, ahol a SzéchényiFerenc éútalJőzsef nádor
Iátogatása tiszteletére építtetettGloriette-t, ahonnan az egykoi Fiirdőhán körvonalát is
láthattuk, valamint a Széchényi Pincét (Vincellér Borhátz), amely a Széchenyi Ferenc álta1
1811-1812-ben építtetettpincesor egy részétőizte meg mutatta be a jelenlegi tulajdonos. Ezt
követően Sopronbánfa|vára utaztunk, ahol az egykori Pálos-Karmelita Kolostort tekintetttik
meg két csoportbarr, Tóth Renáta és Schuller Baléus vezetésével.
2016. szeptember l6-an Fertődön a kastélyban két csoportban megtekintésre kerültek a
kastély és kiállításai, azeneplavílon, a marionettszít,tház, a kastélypark.

A

Történeti Muzeológiai Szemle soron következő, 15. szátmának megjelenése a nyomdai
munkálatok miatt átcsúszott 2017 elejére. E, szintén közhasznú tevékenységünk részétkepező
feladatunk anyagi bárzisát a korábbi években Társulatunk páIyánat útjrán tudta biztositari. Az
átalakult pályazati lehetőségek miatt e számunk megjelentetésére a Nemzeti Kulturális
Alapnál a Göcseji Múzeum adott be pélyázatot, és nyert 300 ezer Ft-ot, melynek a
segítségévela kötet megj elenhetett.

A ferrtiek

alapján kérem a 2016. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadását.

Budapest, 2016. március 24.
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