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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
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01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év
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0 1
0 1
időszak kezdete
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időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 8 8

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Múzeum
14-16

Lépcsőház:

Emelet:

körút

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
7

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2
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1
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Dr Horváth László

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 8
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

628

1 066

I. Készletek

102

76

526

990

628

1 066

628

1 066

440

628

188

438

628

1 066

II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

384

764

384

764

368

370

368

370

16

394

16

394

16

52

16

52

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

384

764

384

764

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

384

764

384

764

5. Anyagjellegű ráfordítások

141

303

141

303

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások

13

13

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások

45

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

10

10

10

10

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

196

326

196

326

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

196

326

196

326

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

188

438

188

438

188

438

188

438

45

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.24 13.22.56

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

300

300

42

42

52

52

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.24 13.22.56

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 8 8

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Múzeum

14-16

Lépcsőház:

Emelet:

körút

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
7

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

.P k . 6 1 0 3 4
0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 0 0 / 2
0 0 0 9 2 2 8

1 8 1 7 2 1 8 6

1

4 2

Dr Horváth László

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kulturális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.éviCLXXXIX.tv.13§(1)7,

23.§(4)17;2001.évi LXIV.tv.5.§(1);(2)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: hazai és határontúli történészek-múzeologusok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

170

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)
384

764

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

42

D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

384

722

H. Összes ráfordítás (kiadás)

196

326

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

13

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

196

326

K. Tárgyévi eredmény

188

438

10

10

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Minisztériuma -NEA-NO-17-M-1717
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.04.01-2018.03.31

Támogatási összeg:

300

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

291

- tárgyévben felhasznált összeg: 291
- tárgyévben folyósított összeg:

300

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

13

Dologi

278

Felhalmozási
Összesen:

291
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló
2017 évi beszámoló és közhasznúsági jelentés.pdf

A Magyar Múzeumi Történész Társulat

2017. évi beszámolója és kÖzhasznúsági

melléklete

szöveges jelentés

Az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésérŐl és
ta-o!átar*ot szóto 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései szerinJ az éves beszámolÓ
elkésiitésévelegyütt a szervezetek közhasznúsági mellékletet is kötelesek készíteni,melYek

elfogadása Társulatunk esetében a közgyűlés kizarólagos hatásköre.
A k-tizgyilés által jóváhagyott beszámolót és közhasznúsági mellékletet a Civil tÖrvénY
előírásai szerint letéibe keliirelyezni és közzétenni, egyrészt az Országos BÍrósági Hivatalnál,
másrészt saj át honlapunkon.

A

számviteli törvény rránk vonatkozó paragrafusa szerint számviteli beszámolÓnk
A
egyszerűsített beszam"olo. Forgóeszközeink értékepétueszközökbÖl és aíuból atl,

péÁzeszkazök 2016. december 31-én 526 ezer forint, azáru a 8 darab Wellmann Imre-díj,
melynek értékeI02 ezer forint.

végeztünk vállalkozási tevékenységet, bevételiink csak
alaptevékenységből szátmazott ]64 ezer forint. Bevételiik a tagdíjbefizetésekből 370 ezer
forint, adomanyokb őI 52 ezer forint, a NEA támogatásból 300 ezer forint és a személYi
j<ivedelemado civileknek felajanlható I%-bőI befolyt 42 ezer forint összegből állt. A
iagdíjbefizetések összege és a maganszemélyek általi támogatás összege némikéPP nőtt a

A 2017. évben sem

2016. évlhez képest.

Mivel pénzkiadásaink, ráfordításként érvényesíthető kiadásaink 326 ezer forintot tettek ki,

a

targyévi pénzügyi eredményünk 438 ezer forint pozitívumot mutat.
A2017 . óvben Tarsulatunk cél szerinti juttatást nem adott,

A

vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás értékérőlés összegérŐl elmondhatÓ, hogY
juttatást, uhogY
Tarsulatunk vezető tisztségviset6inet a-20I7. évben sem nyújtott semmifele
munkábanvégzi
fennállása óta egy évben sem. A Tarsulat minden tisztségviselője társadalmi
tevékenységét,így ennek összege 2017-benis nulla forint.

Társulat Elnöksége részt vett szakmai egyeztetéseken, vezetőképzéseken, tagjai benne
vannak (vagy voltakipályázatikollégiumokban, az ICOM-ban, illetve kulturális intózménYek

A

vezetőségében,

közhasznú tevékenységi.ink keretében a 2017, évben harom szakmai napot, egy tanulmányi
kÖzÖs
kirándulást, egy konfeónciat és szakmai továbbképzést, valamint a Postamúzeummal
szervezésben e gy további konferenciát tartottunk.

2OI1. március 13-an a Maglar Nemzeti Múzeum Utolsó .felvonás IV. Károly kiróly
koronázása 191ő című kiállítását tekintettük meg Dr, Tomsics Emőke tagtarsunk
a
vezetésével. A vezetés végénmegtekintettük a^ a közel egy órás filmet, amely

királykoronázás eseményeiről készült és a kiállításra került felújításra,
20Ii. árpilis 27-én az Órszágos Evangélikus Múzeumban tartottuk tavaszi szakmai naPunkat,
Előbb Dr. Harmati Béla LászIő igazgáta úr a múzeum történetéről tartott egY rÖvid elÖadást,
a
majd Dr. Kertész Botond, a múzeum tudományos munkatarsa kalauzolta a résztvevőket
a felÚjított
2016. október 31-én megnyitott Luther örölrsége című új állandó kiállításban és
múzeumban.

2017. október I2-én Gyulan az Almásy-kastély Látogatóközpontban tartottuk őszi szakmai
napunkat. A szakmai nap elején Dombi Ildikó ügyvezető igazgatő ismertette a Látogatóközpont
létrehozásának körülményeit, tagintézményeit, kiállításait. Ezt követően adtuk át a Társulat
Wellmann Imre díját Dr. Zombori Istvánnak. Az ünnepélyes átadás után két csoportban, Nagy
Adrienn és Szilágyi Sándor vezetésévelmegtekintettük a 33 szobából és 48 interaktív elemböl
áltó kastélykiállítást. A tár|atvezetés után lehetőség nyílt a látottak megvitatására, kérdések
feltevésére,és Fábián Tamás a Látogatóközpont fejlesztési terveiről beszélt, Délután a Ladicsházba látogattunk és megnéztük az ott lévö családtörténeti kiállítást, a Száa éves cukrászdát,
valamint a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Boltmúzeum a süvegcukorhoz
című, kihelyezett állandó kiállítását a Gyulai SZC Harrukkern János Szakgímnéniumban.
2017. május 22-27. között Az erdélyi szász örökség nyomában... címen a Tarsulat, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Muzeumi Szekciója és a Hadiműzeum Alapítvány autóbuszos
tanulmányutat szervezett ahajdani Királyfold, azaz a Szászftjld felkeresésére.
2017. július 5-7. között került megrendezésre a XVIII. országos történész muzeológus
konferenciank és szakmai továbbképzésünk a debreceni Déri Múzeumban, melynek első
napjan előadások hangzottak el a reformáció jegyében. A köszöntők elhangzása után Szabadi
István előadásában azt vizsgálta, hogy a reformáció milyen tarsadalmi helyzetben érte
Magyarországot, a falusi, városi lakosság milyen viszonyban állt az alsó- és felsőpapsággal,
amely végül az uj tanokhoz való viszonyukat befolyásolta. Szabó András a wittenbergi
egyetemről, Iétrehozásáról, virágzáséről és mellette a város fejlődéséről, és az ott tanuló
magyar diákságról beszélt. Szvitek Róbert József azt mutatta be, hogy a I7, század első
felében a Dunántúlon a református és evangélikus felekezet hogyan különült el egymástól, és
ezt hogy befolyásolta a nagybirtokos réteg. Forgó GézaaI8. század végénés a 19. század
elsö felében a makói református egyhazbarl, működő prédikátorok (Szikszai György, Etsedi
Miklós, Szikszai Benjámin és Szirbik Miklós) tevékenységétmutatta be. Szoleczky Emese
Neupor Kálmán pápai diak fennmaradt dokumentumai és fotói segítségévelbemutatta, hogy
1896-ban azosztták-magyar Albatros hadihajó Guadalcanal szigetén partraszáIlő expedíciója
hogyan keveredett emberéletet követelő összetűzésbe az emberevő bennszülöttekkel. Végül
Sallay Gergely Berán Jánosnak 1934 készitett Luther emlékérmét,majd az l936-ban metszett

kálvin emlékérmeit és ezek vá|tozatait mutatta be.
A második nap kiránduláson vettünk részt, melynek sorián Nagyváradra látogattunk. Lakatos
Attila egész napos élvezetes vezetésével megtekintettiik a Nagyboldogasszony
székesegyhétzat, az Egyhéumegyei Múzeum és Kincstarat, a Kanonok-sort és a Püspöki
Palotát, majd megkoszorúztuk a székesegyhán előtt álló Szent Lász|ő szobrot. Ezt követően

folytattuk sétankat Nagyvárad történelmi belvarosában, melynek során vezetőnk révéna
rnegtekintett épületek varostörténeti szerepét és építészetiadatait is megismerhettük. A
délután folyamán előbb Királyhágómelléki Református Egyházkerület Székhéaának udvarán
megkoszoruztuk a nagyváradi 4, honvéd gyalogezred emléktábláját. Ezt követően a
nagyvráradi varat és a várműzeumot tekintetti.ik meg, majd Aurel Chiriac mízeurrigazgatő
vezetésével a körösvidéki Művészeti Múzeum kiállításait.
A harmadik nap fol1tatódtak az előadások. Olah Róbert előadásából megismerhettük az
erdélyi fejedelemek és a Debreceni Református Kollégium 17. szézadban meglévő
kapcsolatát. Krankovics Ilona Méliusz Juhász Péter sírja kutatásának fordulatokban gazdag
történetét ismertette. P. Szalay Emőke a debreceni Kistemplom úrasztali edényeit mutatta be.
Csorba Dávid Kállói Fényes István verse alapján ismerteti az l663-ban Debrecenben történt
eseményeket. Az előadások után előbb a Déri Múzeum kiállításait látogattuk meg a múzeum
munkatarsainak vezetésével, majd átsétáltunk a Debreceni Református Kollégiumba, ahol
Gáborjáni Szabó Botond kalauzolásában tekintetttik meg a kiállításokat és az Oratóriumot,
mely előtt elhelyeztük a megemlékezés koszorúját is.
2Ol], november 24-én a Postamúzeum Dísztermében a Postamúzeum és a Társulat
szervezésében Egy posta születése. Konferencia a Magyar Posta ]50 éves jubileuma

alkalmából címmel tartottunk konferenciát. A köszöntők utan Pápai Tamás LászLŐ a
pestszentlőrinci és pestszentimrei postrák 140 éves történetét vázolta. Berényi Zslzsanna
Ágnes Hennyey Vilmos életutját ismertette, részletesen kitérve a postatörténeti
szakkönyveire, valamint szabadkőműves tevékenységére.Frisnyák Zstlzsa azt mliatta be,
hogyan befolyásolta a posták létrejöttét ahqőzás és a vasút térnyerése.E mellett ismertetett
egy készülő adatbázist, amelybőI számtalan postatörténeti adatot ismerhetnek meg a kutatók.
Kovács Sándor Erd postatörténetét tétrta a hallgatóság elé, annak 20. századi történetére
koncentrálv4 kiemelve Badalay Ödtin postamester tevékenységét.Bercgszászi Baléns a

magyaróvári postahivatal építéstörténeténeknehézségeit,változasait ismertette. Gere Pétet az
Alsó Tiszatáj és a Tiszazűgpostahálózatéről és a 19. szénadban ott működö postamesterekről
adott átfogő tájékoztatást. Bodor Mária az egylk legnépszenibb postai termék a képes
levelezőlap megjelenéséről és tartalmi és formai változásairól beszélt. Fazekasné Majoros
Judit pedig a szerencsi Zempléni Múzeum képeslevelezőIap-gyűjteményét mutatta be,
vázolva feldolgozásának állapotát és az új lehetőségeket is. Végül Nagy András a
Postamúzeum könfiarában való kutatási lehetőségeit, a gyűjtemény összetételét ismertette.
A konferencia sziinetében lehetőség nyílt a Postamúzeum állandó kiállításanak
megtekintésére,

A

Történeti Muzeológiai Szemle soron következő, 16. száménak megjelenése a nyomdai
munkálatok miatt átcsúszott 2018 eleiére. E, szintén közhasznú tevékenységünk részétkéPező
feladatunk anyagi bazisát a korábbi években Tiársulatunk páIyánat útján tudta biztosítanÍ. Az
átalakult pályénati lehetőségek miatt e számunk megjelentetésérea Nemzeti Kulturális
Alapnál a Göcseji Múzeum adott be pályánatot, és nyert 500 ezer Ft-ot, melynek a
segíiségévela kötet megjelenhetett. Ezért Kajrán Imre és Béres Katalin tagtarsainknak
tartozunk köszönettel. A kötet körültekintő szerkesztési feladatait, mint ahogy eddig minden
kötetnél, Ihász István és Pintér János tagtarsaink végezték, melyet ez Úton is köszöniink.

A fentiek alapján kérem a20I7 . évi beszámoló
Budapest, 20 1 8. máncius 22.
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dr. Szvitek Róbert
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és köáasznúsági jelentés elfogadását.

