A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2019.05.27 01:00:15

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0

töredék év

0

0
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2

2
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2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
1 2
3 1
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

.P k . 6 1 0 3 4

0 0 0 9 2 2 8

/ 2 0 0 0/0

1 8 1 7 2 1 8 6

1

4 2

Dr Horváth László

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 9
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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
I. Készletek

1 066

1 249

76

76

990

1 173

1 066

1 249

1 066

1 249

628

1 066

438

183

1 066

1 249

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

764

531

764

531

370

466

370

466

394

19

394

19

52

19

52

19

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

764

531

764

531

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

764

531

764

531

5. Anyagjellegű ráfordítások

303

294

303

294

13

43

13

43

10

11

10

11

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

326

348

326

348

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

326

348

326

348

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

438

183

438

183

438

183

438

183

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

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

300

300

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

42

46

42

46

52

19

52

19

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem
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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 / 0
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.évi CLXXXIX.tv.13§(1)7,

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

184

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)
764

531

42

46

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

722

485

H. Összes ráfordítás (kiadás)

326

348

13

43

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

326

348

K. Adózott eredmény

438

183

10

11

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

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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PK-442-02 Szöveges beszámoló
MAMUTT 2018 évi beszámolója és közhasznúsági mellékelte.pdf

A Magyar Múzeumi Történész Társulat 2018. évi beszámolója és közhasznúsági
melléklete
szöveges jelentés
Az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései szerint az éves beszámoló
elkészítésével együtt a szervezetek közhasznúsági mellékletet is kötelesek készíteni, melyek
elfogadása Társulatunk esetében a közgyülés kizárólagos hatásköre.
A közgyűlés által jóváhagyott beszámolót és közhasznúsági mellékletet a Civil törvény
előírásai szerint letétbe kell helyezni és közzétenni, egyrészt az Országos Bírósági Hivatalnál,
másrészt saját honlapunkon.
A számviteli törvény ránk vonatkozó paragrafusa szerint számviteli beszámolónk
egyszerűsített beszámoló. Forgóeszközeink értéke pénzeszközökből
és áruból áll. A
pénzeszközök 2017. december 31-én 990 ezer forint, az áru a 6 darab Wellmann Imre-díj,
melynek értéke 76 ezer forint.
A 2018. évben
sem végeztünk
vállalkozási
tevékenységet,
bevételünk
csak
alaptevékenységből származott 530 ezer forint. Bevételük a tagdíjbefizetésekből 466 ezer
forint, adományokból 19 ezer forint, és a személyi jövedelemadó civileknek felajánlható 1%ból befolyt 45 ezer forint összegből állt. A tagdíjbefizetések összege a személyi jövedelemadó
civileknek felajánlható 1%-ának összege némiképp nőtt a 2017. évihez képest.
Mivel pénzkiadásaink, ráfordításként érvényesíthető kiadásaink 347 ezer forintot tettek ki, a
tárgyévi pénzügyi eredményünk 183 ezer forint pozitívumot mutat.
A 2018. évben Társulatunk cél szerintijuttatást

nem adott.

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás értékéről és összegéről elmondható, hogy
Társulatunk vezető tisztségviselőinek a 2018. évben sem nyújtott semmiféle juttatást, ahogy
fennállása óta egy évben sem. A Társulat minden tisztségviselője társadalmi munkában végzi
tevékenységét, így ennek összege 2018-ben is nulla forint.
A Társulat Elnöksége részt vett szakmai egyeztetéseken, vezetőképzéseken, tagjai benne
vannak (vagy voltak) pályázati kollégiumokban, az ICOM-ban, illetve kulturális intézmények
vezetőségében.
Közhasznú tevékenységünk keretében a 2018. évben három szakmai napot, egy tanulmányi
kirándulást, egy konferenciát és szakmai továbbképzést tartottunk.
2018. április 26-án a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban rendeztük meg tavaszi szakmai
napunkat. Előbb Dr. Veszprémy László alezredes, a HM HIM Hadtörténeti Intézet igazgatója
köszöntötte a Társulatot és röviden ismertette a Hadtörténeti Múzeum történetét és ez évi
terveit. Ezt követően három csoportra bontva megtekintettük a Fegyvertárat (Fegyvertörténeti
Látványtár) Jamrich Viktor, Gondos László és Soós Péter vezetésével, a "Jelszavaink
valának: haza és haladás" Magyarország hadtörténete 1815-1866. című és a" Ferenc Józse!
zászlai alatt" Magyarország hadtörténete 1867-1914. című kiállítást Dr. Szoleczky Emese és
Szántó Nóra vezetésével, valamint a " Magyarország a Nagy Háborúban 1914-1918" című
kiállítást Dr. Baczoni Tamás és Dr. Sallay Gergely vezetésével.
2018. május 10-én Terror Háza Múzeumba látogattunk. Az Andrássy út 60. előtt találkoztunk,
ahol B. Varga Judit tartott ismertetőt az épületről és környezetéről, majd a múzeumban

1

Balogh Gábor és B. Varga Judit, a múzeum történészeinek vezetésével megtekintettük Az
akció fedőneve: Lenin - Német pénzzel Oroszország ellen című időszaki tárlatot. Ezt követően
előbb Békés Márton, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója tartott előadást a sorsfordító
1917-es évről, majd meghallgattuk B. Varga Judit Az emlékezettípusú múzeumok és a kiállítás
múzeumpedagógiai hasznosítása című előadását. Az előadások után számos hozzászólás
hangzott el az előadásokkal kapcsolatban.
2018. október 24-én Dunaújvárosban, a Magyar Papírmúzeumban tartottuk őszi szakmai
napunkat. A szakmai nap elején Pelbárt Jenő igazgató ismertette a Múzeum létrejöttének
körülményeit, és jelenlegi helyzetét, majd két csoportra bontva megtekintjük a múzeum
kiállításait. Pelbárt Jenő A papír története a kezdetektől napjainkig, valamint Bedő József A
papírműtárgyak és történetiségük CÍmmel tartott vezetését a Kalandos papírtörténet című
állandó és a Jótékonysági papíremlékek az első világháborúban című időszaki kiállításokban.
A kiállítások megtekintése után élénk beszélgetés alakult ki a papír alapú műtárgyak
gyűjtéséről, őrzéséről és bemutatásáról.
2018. október 5-én Társulatunk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Múzeumi Szekciójával és
a Hadimúzeum Alapítvánnyal közös szervezésben, a Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákiai
Magyar Kultúra Múzeuma meghívására autóbuszos tanulmányutat tett Szk1abonyára és
Alsósztregovára. Utunk első állomásán, Szklabonyán a Mikszáth Kálmán Emlékházat és a
benne található kiállítást, valamint az emlékházzal szembeli temetőben a Mikszáth család
síremlékeit tekintettük meg Böhm András vezetésével.
Ezt követően indultunk
Alsósztregovára, ahol előbb vezetéssei megtekintettük a Madách-kastély állandó kiállítását,
majd részt vettünk a Madách Imre Irodalmi Napok megnyitóján. A megnyitó keretében előbb
Praznovszky Mihály: "Tisztelőd s barátod" - Arany János és Madách Imre levelezése című
könyvét mutatta be az íróval beszélgetve E. Csorba Csilla művészettörténész, majd Egy
család a forradalomban - Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról
CÍmmel Hermann Róbert történész előadását hallgattuk meg a Madách család tagjainak az
1848-1849. évi forradalom és szabadságharcban játszott szerepéről. Ezt követően Hermann
Róbert megnyitotta az 1848-1849. évi forradalmat és szabadságharcot bemutató, elsősorban
tablókból álló időszaki kiállítást, amelynek megtekintése után Madách Imre sírjához
vonul tunk, ahol elhelyezésre kerültek a megemlékezés koszorúi.
2018. június 13-15. között került megrendezésre a XIX. országos történész muzeológus
konferenciánk és szakmai továbbképzésünk a szombathelyi Savaria Megyei Hatókörű Városi
Múzeumban, melynek első napján az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárházban
előadások hangzottak el. Pollmann Ferenc a békekötési technikákról, a jó béke--rossz béke
fogalmáról, Mohácsi Endre a bécsi béke után kötött az 1. és II. kassai megegyezésről,
valamint az 1611. évi tokaji békéről beszélt. Kreutzer Andrea a vesztfáliai tárgyalási folyamat
és béke kiadványokban történt megjelenéséről, Deák András a karlócai béke következtében
kialakult határvidék térképeken történt megjelöléséről és térképszelvényeiről tartott előadást.
Szoleczky Emese a napóleoni háborúk Hadtörténeti Múzeumban fellelhető békeérmeit,
Závodi Szilvia pedig a breszt-litovszki és a bukaresti békék Hadtörténeti Múzeumban lévő
tárgyi emlékeit mutatta be. Pallos Lajos ismertette azt a propagandát, amelyet Magyarország
még a trianoni béke előtt területi integritásáért folytatott. Végül Gaucsík István Csehszlovákia
szerepét mutatta be a nemzetközi békerendszerben, ismertetve a kialakult új államhatárokat is.
Az előadások után Sosztarits Ottó élvezetes vezetésével megtekintettük az Iseum épületét és a
benne lévő kiállítást.
Másnap autóbuszos tanulmányi kirándulás keretében előbb Körmendre látogattunk, ahol a Dr.
Batthyány Strattmann László Múzeum munkatársai
vezetésével,
több csoportban
megtekintettük a Batthyány Örökségközpontot,
a kastély egykori kocsiszínjében
a
Batthyányak fegyvertára címü időszaki kiállítást, a kastély főépületében a Körmend és a
Batthyányak évszázadai círnű, valamint a Cipőtörténeti gyűjteményt bemutató állandó
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kiállításokat, majd a várkert másik oldalán álló Vadászlakot és az ottani kiállítást. Következő
állomásunk a vasvári Helytörténeti Múzeum volt, ahol Zágorhidi Czigány Balázs vezetésével
körbejártuk az egykori kolostorépületet, majd megtekintettük a Kapuk a múltba ... - Képek
Vas vármegye középkorából című állandó kiállítást és A domonkos rend Magyarországon
című, a Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményt bemutató tárlatot. Ezt követően Sárváron a
Nádasdy Ferenc Múzeumban vezetéssel bejártuk a Sárvár személyesen című állandó,
valamint a Sárvár 50! című időszaki kiállítást. Végül Nardára látogattunk, ahol Horváth
Sándor kalauzolásában előbb az egykori római vízvezeték feltárt darabját, majd a trianoni
határköveket, végül a nardai templomot látogattuk meg.
Harmadnap Szombathelyen ellátogattunk a Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és
Látogatóközpontba, majd a székesegyházat és a Járdányi Paulovics István Rornkertet, végül a
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum állandó és időszaki kiállításit tekintettük meg.
A Történeti Muzeológiai Szemle soron következő, 17. számának megjelenése a nyomdai
munkálatok miatt átcsúszott 2019 elejére. E, szintén közhasznú tevékenységünk részét képező
feladatunk anyagi bázisát a korábbi években Társulatunk pályázat útján tudta biztosítani. Az
átalakult pályázati lehetőségek miatt e számunk megjelentetésére a Nemzeti Kulturális
Alapnál a Göcseji Múzeum adott be pályázatot, és nyert 400 ezer Ft-ot, melynek a
segítségével a kötet megjelenhetett. Ezért Kaján Imre és Béres Katalin tagtársainknak
tartozunk: köszönettel. A kötet körültekintő szerkesztési feladatait, mint ahogy eddig minden
kötetnél, Ihász István és Pintér János tagtársaink végezték, a tördelést pedig a Göcseji
Múzeum munkatársa, Hajós Bálint, melyet ez úton is köszönünk ..
A fentiek alapján kérem a 2018. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadását.
Budapest, 2019. március 4.
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