A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-342
2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2018.05.30 14:07:27

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

1

töredék év

2

5

2
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0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 7

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 7
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 1 4

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Bécsi kapu
2-4

Lépcsőház:

Emelet:

tér

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:
1 1

(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

1 2 5 2

.P k . 0 6 1 4 1 2 / 1 9 9 0 /2 4

1 9 0 2 5 0 0 1

1

4 1

Dr. Kenyeres István

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

223

132

223

132

10 180

9 598

1 540

399

8 640

9 199

10 403

9 730

9 829

8 921

8 915

9 829

914

-908

574

809

574

809

10 403

9 730

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

Forgóeszközök
I. Készletek
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

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1 125

2 227

1 125

2 227

19 538

18 692

19 538

18 692

2 513

2 008

2 513

2 008

16 728

16 530

16 728

16 530

2

0

2

0

20 665

20 919

20 665

20 919

17 884

17 180

17 884

17 180

1 561

3 347

1 561

3 347

7. Értékcsökkenési leírás

181

91

181

91

8. Egyéb ráfordítások

108

1 205

108

1 205

17

4

17

4

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

19 751

21 827

19 751

21 827

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

19 751

21 827

19 751

21 827

914

-908

914

-908

914

-908

914

-908

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei
5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
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

16 727

16 530

16 727

16 530

299

235

299

235

54

54

54

54

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
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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)

20 665

20 919

54

54

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

20 611

20 865

H. Összes ráfordítás (kiadás)

19 751

21 827

1 561

3 347

19 751

21 827

914

-908

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
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
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:

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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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2017
MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

Székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
Kelt: Budapest, 2018. május 4.

TARTALOM
1. SZERVEZET ALAPADATAI
2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
(kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója) –
1. sz. melléklet
3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
6. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA
7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK
ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA

NYÚJTOTT

JUTTATÁSOK

ÉRTÉKÉNEK,

ILLETVE

8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA
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1. SZERVEZET ALAPADATAI
1. Elnevezés: Magyar Levéltárosok Egyesülete (hivatalos rövidítés: MLE)
2. Képviselő: Dr. Kenyeres István Tibor, elnök
3. Székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
4. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 233.
E-mail: mle.titkarsag@gmail.com
Telefon: (70) 280 6765
5. Adószám: 19025001-1-41
6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú egyesület
7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk. 61.412, 1990. 02. 13.
8. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 11.Pk.61.412/1990/24., 2014. 10. 30.
9. A szervezet céljának rövid leírása:
Az egyesület fő célja a kulturális örökség részét képező levéltári anyag feltárásának,
megőrzésének, védelmének, feldolgozásának és közreadásának elősegítése, a levéltári
szolgáltatások (adatbázisok, kutatási lehetőségek) minél szélesebb körű ismertté tétele,
társadalmi hasznosulásának biztosítása.
Az egyesület összefogja a maradandó értékű iratot létrehozó és őrző egyéb intézmények
munkatársait a magyar levéltárügy társadalmi megbecsülésének előmozdítása, valamint a
levéltári anyag őrzése és társadalmi hasznosítása érdekében. Fontos célja a magyar
levéltárosok szakmai tájékozottságának előmozdítása, hivatástudatának támogatása,
öntevékenységének növelése, valamint a magyar levéltárosok társadalmi, szakmai és anyagi
megbecsülésének előmozdítása.
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2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓJA

A Magyar Levéltárosok Egyesülete - a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak
megfelelve - egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A 2017. évi közhasznú
jelentésének kiemelt adatai a következők (a részletes kimutatást a jelentés 1. sz. melléklete
tartalmazza, amely mérlegből és közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból áll):
Mérlegadatok, eredmény kimutatás (adatok e Ft-ban):
Forgóeszközök: 9598
Pénzeszközök: 9199
Eszközök (aktívák) összesen: 9730
Saját tőke: 8921
Tőkeváltozás/eredmény: 9829
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: -908
Források (passzívák) összesen: 9730
Bevételek
Közhasznú bevételek: 20919
Költségek
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 21827
Tárgyévi eredmény: -908
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3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
A kapott költségvetési támogatások részletes bemutatása:
Támogató

NKA

NKA

NKA

NKA
NKA

NKA
NKA

Támogatás jogcíme

Az MLE 2017. évre tervezett
külföldi konferenciákon, szakmai
tapasztalatcseréken való
részvételre
A Levéltári Szemle folyóirat 2017.
évi 4 lapszámának
megjelentetésére
Intézményi és középvezetők
nemzetközi tapasztalatcsere
megvalósítására 2017-ben
A Nyitott Levéltárak 2017
programsorozat lebonyolítására
A Magyar Levéltárosok Egyesülete
2017. évi vándorgyűlésének
megrendezésére
A Nyitott Levéltárak 2016
programsorozat lebonyolítására
1945 utáni, külföldön őrzött,
magyar vonatkozású iratok
feltárására és közzétételére

Támogatás
összeg
(e Ft)
517

1 677

2 000

8 000
3 800

800
300

4. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A 2017. december 31-i pénzügyi zárás szerint az egyesület összes vagyona: 9730 E Ft
A vagyon felhasználását részleteiben a mérleg és az eredmény kimutatás tartalmazza (1. sz.
melléklet).
A vagyon felhasználásának bemutatása és a változások indoklása röviden:
Az egyesület vagyona az előző évi záráshoz képest csökkent.
Tárgyévben az összes bevétel 20.919 e Ft volt, míg a kiadások összege 21.827 e Ft. A
bevételek (közhasznú működési célú támogatásból), pályázati támogatásból, tagdíjakból és
egyéb bevételekből (kiadvány-értékesítés, kamatbevétel) álltak. A kiadások anyagköltségből
(nyomtatvány, irodaszer), anyagjellegű szolgáltatásokból (posta, kiküldetési költségek,
egyesületi rendezvények), egyéb szolgáltatásokból (bírósági illetékek, bankköltségek,
könyvelés, bérszámfejtés, adminisztráció), valamint személyi jellegű költségekből (megbízási
díjak és járulékaik).
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5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
A Magyar Levéltárosok Egyesülete a 2017. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott.

6. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A
HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA
A Magyar Levéltárosok Egyesülete a 2017. évben központi költségvetési szervtől 0 Ft
támogatásban részesült. Tárgyévben a szervezet nem közhasznú működési célra (NKA) 16
294 508e Ft állami támogatást kapott. Összesen: xxx-ot
Támogató szerv

Tárgyév
(e Ft)

Előző év
(e Ft)

NEA (működés)
NKA
összesen

0
16 295
16 295

900
15 676
16 576

Változás
mértéke (e
Ft)
-900
618
-281

A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2017. évben helyi önkormányzattól, kisebbségi települési
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási
önkormányzattól és mindezek szerveitől 235 e Ft támogatásban nem részesült.
Támogató szerv

Tárgyév
(e Ft)

Miskolc Megyei 135
Jogú
Város
Önkormányzata
B-A-Z
Megyei 100
Önkormányzat
összesen
235

Előző év
(e Ft)
0

Változás
mértéke (e
Ft)
135

0

100

0

235

7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE
ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA
A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2017. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem
természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.
8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA
Szakmai rendezvények
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Vándorgyűlés: 2017. július (9) 10-12. Miskolc
A Magyar Levéltárosok Egyesülete választmányának döntése értelmében a 2017-es
vándorgyűlésre Miskolcon került sor, az Egyetemvárosban, július (9.) 10. és 12. között.
Az első napi plenáris ülés előadásai a Levéltárak a társadalom szolgálatában téma köré
épültek. Ebben, valamint a Gasztronómia történetének levéltári forrásai témakörben zajlott a
legtöbb szekció előadás is.
A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2017. évi vándorgyűlését dr. Kenyeres István elnök nyitotta
meg, majd az EMMI képviseletében Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes
államtitkár (EMMI) beszélt köszöntőjében a „szolgáltató levéltárak” iránti társadalmi igény
kielégítésének fontosságáról. A házigazdák nevében Miskolc Megyei Jogú Város kulturális
főreferense Papp Ferenc illetve az egyetem nevében az egyetem rektor-helyettese, dr. Kékesi
Tamás köszöntötte a megjelenteket. Ezután került sor a Dóka Klára-díjak átadására, mellyel a
huzamosabb ideig történő magas szintű szakmai munkát ismerik el. Az idei díjazottak Kellner
Judit (I. fokozat), dr. Cseh Géza (I. fokozat), Gurzó Klára (II. fokozat), Nagy Józsefné Ivanics
Erzsébet (II. fokozat) és Németh József (III. fokozat) voltak.
Az első nap plenáris ülésének első előadását Barátné dr. Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete elnöke tartotta Könyvtárak a társadalom szolgálatában címmel. Deme Péter, a
Pulszky Társaság elnökeként a Múzeumok a változó világban címmel tartott előadásában
röviden összefoglalta a múzeumok szerepének változását az 1970-es évektől. Török András, a
Summa Artium Nonprofit Kft. igazgatójaként a civil szervezetek levéltárakkal való
együttműködésének tapasztalatairól adott elő. Horváth J. András Budapest Főváros
Levéltárának főlevéltárosa a levéltárak és a 21. század társadalmi kihívásainak kérdéseit
feszegette. Befejező előadásként Borsodi Csaba, az ELTE BTK dékán-helyettese az egyetemi
levéltáros képzés több mint fél évszázados történetét vázolta fel, hosszasabban kifejtve az
elmúlt évtized nehézségeit. Az első nap látványos eleme volt az I. MLE Kupa kispályás
labdarúgótorna, amelyet a BFL csapata nyert meg s hódította el a vándorkupát.
A vándorgyűlés második napján, július 11-én került sor a 7 szekció ülésére. A Nemzetközi
Szekció – eltérően az előző évekétől – ebben az évben német nyelven végezte munkáját,
amelynek kiinduló pontjaként Dr. Willibald Rosner, az osztrák egyesület elnöke, a
Niederösterreichisches Landesarchiv igazgatója tartott vitaindítónak is tekinthető előadást az
ausztriai önkormányzati levéltárak helyzetéről.
A Forrásközlő Szekció a 2001. évi megalakulása óta a 17. tanácskozását tartotta „A reformáció
magyarországi történetének levéltári forrásai a 16. századtól napjainkig” címmel, csatlakozva
a Reformáció 500. évfordulójához. A szakmai előadások után a Szekció tisztújító gyűlésén a
leköszönő Bilkei Irén szekcióvezető helyére a tagság Laczlavik Györgyöt a Szekció vezetőjévé,
Sávoly Tamást pedig a helyettesévé választotta.
Az Egyesület Informatikai Szekciója a miskolci vándorgyűlés keretében 2017. július 11-én
tartotta éves programját, mely ebben az évben nem egy meghatározott téma köré
csoportosított előadásokat tartalmazott, hanem a levéltári élet informatikai vonatkozású
feladataira reflektáló különböző prezentációkat vonultatott fel. Az Informatikai Szekció tagjai
az ülés után szavazatszámláló bizottságot választottak, mely titkos szavazást bonyolított le.
Ezen a tagok egyhangúan ismét megválasztották szekcióelnöknek Breinich Gábort,
helyettesének pedig Cseh Gergő Bendegúzt.
A Levéltár-pedagógiai Szekcióülésre a vándorgyűlés második napján került sor. Az ülés első
részében hat előadás hangzott el, ezt követően pedig „Verítékkel vagy ésszel? – avagy a
levéltár-pedagógiai munka szakmai és menedzseri aspektusai” címmel kerekasztal-
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beszélgetésre került sor. A szekcióülésen 8 fő csatlakozott szekciótagnak, így a szekció tagsága
jelenleg 24 fő.
Az Oktatás- és Tudománytörténeti Szekció ülésén a téma a „Gasztronómia a felsőoktatásban
– egyetemi menzák” volt, mely a Nyitott Levéltárak idei programsorozatához illeszkedett. A
szekcióülés zárásaként sor került a szekció vezetőjének és helyettesének megválasztása,
amelynek során Zsidi Vilmost szekcióvezetővé, Dr. Koltai Andrást (Piarista Levéltár,
levéltárvezető) pedig szekcióvezető-helyettesé választották meg.
Minden évben igyekeznek az Állományvédelmi szekcióban szerepet vállaló szakemberek olyan
előadásokat választani, amely a levéltárosok számára vonzó és érdeklődésre számot tartó. Az
előadások után új szekció vezetővé választották Szlabey Dorottya főrestaurátort (MNL-OL) és
a szekcióvezető helyettessé P. Holl Adrien főosztályvezetőt (BFL).
A Gazdasági Szekcióban a 2017. évi számviteli szabályváltozások kerültek terítékre. Az
előadások után kerekasztal beszélgetés következett a 2016. évben végzett ellenőrzések
tapasztalatairól.
Délután került sor a tanulmányutakra: Sárospatak, illetve Sátoraljaújhely közül lehetett
választani.
Konferencia: Levéltárak és gasztronómia – a gasztronómia történetének levéltári forrásai
2017. július 12-én került megrendezésre a Levéltárak és gasztronómia – a gasztronómia
történetének levéltári forrásai című konferencia a Magyar Levéltárosok Egyesülete éves
vándorgyűléséhez kapcsolódva, melynek levezető elnöke Tilcsik György (alelnök, MLE) volt.
A plenáris ülés első előadója Benda Borbála (a Magyar Ferences Könyvtár munkatársa) az
Étkezési szokások a magyar főúri udvarokban a kora újkorban című előadásában a nem
összefüggő források nyomán rendelkezésre álló információkból igyekezett megrajzolni a 17.
század jellegzetes, nem csupán a főrendűek, de familiárisaik étkezési kultúrájának jellemző
vonásait is.
Hidvégi Violetta főlevéltáros (Budapest Főváros Levéltára), az intézményben megrendezésre
került söripar-történeti kiállítás kapcsán A pesti sörfőzés nevezetes épületeinek levéltári
forrásai címmel tartott előadást.
Katona Csaba tudományos munkatárs (MTA BTK) lendületes és színes előadásban tárta a
szakmai hallgatóság elé Balatonfürednek fürdőhellyé, a 19. század egyik fontos közösségi
színterévé alakulása jellegzetes, ám kevéssé ismert vonásait.
A kávészünetet követően Sári Zsolt muzeológus, tudományos igazgató (Szentendrei skanzen)
Múzeumi attrakció és ami mögötte van – vendéglátás-történeti kutatások lehetőségei és
eredményei a Skanzenben című előadásában átfogó képet adva az intézmény meghatározó
vonásairól, főként a jászárokszállási fogadóállomásra alapozva, borozó- és kocsmatörténeti,
valamint a mezőhegyesi vasútállomás restijét rekonstruáló kiállítási egységek életmód- és
kultúrtörténeti jelentőségét ecsetelte.
Zeke Gyula író, történész A kávéháztörténet levéltári forrásai címmel, évek óta tartó, ezen
létesítmények történeti rekonstukcióját célzó, alapkutatási jellegű munkálatainak
kutatásmódszertani kérdéseiről, a forrásfeltárás eddigi tapasztalatairól tájékoztatta a
hallgatóságot.
Kulich Julianna, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum muzeológusa szintén
sörtörténeti előadása főként a hazai sörfogyasztás jellegzetességeivel ismertette meg a
közönséget.
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A plenáris ülések záróakkordjaként Hermann István, az MNL Veszprém Megyei Levéltárának
igazgatója hívta fel a hallgatóság figyelmét egy lehetséges levéltárosi, avagy közgyűjteményi
életpályamodell kialakításának szükségességére, illetve lehetőségére. Arra kérte a
hallgatóságot, hogy a későbbiek folyamán idevágó ötletekkel, javaslatokkal járuljanak hozzá
egy ilyen célú tervezet elkészítéséhez.
A plenáris üléseken tucatnyi, a szekcióüléseken pedig két tucat előadás hangzott el. A
rendezvényen kb. 300 fő vett részt. (Részletes beszámoló a hungaricana.hu portálon
olvasható, valamint a Levéltári Szemle 2017/3. számában.)
Szakmai nap: Németországi, ausztriai és oroszországi levéltárak ma - Beszámolók
tanulmányutakról és kutatásokról (2017. november 23.)
2017. november 20-án került sor Budapest Főváros Levéltára és a Magyar Levéltárosok
Egyesülete közözs szakmai napjára , a Németországi, ausztriai és oroszországi levéltárak ma Beszámolók tanulmányutakról és kutatásokról címmel, melynek során levéltárosok osztották
meg külföldön szerzett szakmai tapasztalataikat. Köszöntőt mondott Dr. Kenyeres István, a
Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke (Budapest Főváros Levéltára), aki egyben a
levezető elnöke is volt a rendezvény első felének. Az első szekcióban németországi
tapasztalatait osztotta meg Zámbó István (főosztályvezető-helyettes, BFL) Három
németországi levéltár szerepe az elektronikus közigazgatásban és az e-iratkezelésben
címmel, majd Bozó Bence levéltáros (Állatorvostudományi Egyetem Hutyra Ferenc Könyvtár,
Levéltár és Múzeum) a közönségkapcsolatokról, végül pedig Schramek László igazgató (MNL
Pest Megyei Levéltára) beszélt az iratértékelésről, iratgyűjtés szokásairól a németországi
levéltárakban. A második szekció témája az osztrák tapasztalatok voltak, mely keretében
Zsidi Vilmos (levéltárvezető, BCE Levéltára) tartott előadást Öt nap, hét levéltár címmel,
majd Laczlavik György (főosztályvezető, MNL OL) számolt be a levéltárak és a közigazgatás
kapcsolatáról, ez után pedig Telek Ágnes (csoportvezető, BFL) az osztrák levéltárak kutatási
lehetőségeit taglalta, különös tekintettel a tervtári anyagokra. A délelőtti szekciók
zárásaképp Sági Éva levéltárvezető (SE Központi Könyvtár és Levéltár) tartott előadást A
levéltár társadalmi, közösségi szerepe a 21. században Ausztriában címmel. Az ebédszünet
után Oroszország kapta a főszerepet: a harmadik szekció következett, melynek levezető
elnöke Zsidi Vilmos volt. Elsőként Seres Attila (tudományos munkatárs, MTA BTK)tartott
előadást Az 1945–1989 közötti magyar egyháztörténetre vonatkozó orosz levéltári források
feltárásának és publikálásának problémái címmel, majd Fazekasné Toma Katalin
(főosztályvezető-helyettes, intézményi titkár, BFL) beszélt a magyar vonatkozású
dokumentumok feltárásáról a moszkvai városi levéltárakban (1920-as évek és 1956–1990).
Utolsóként Rácz Attila főosztályvezető (BFL) számolhatott be oroszországi tapasztalatairól a
Feltárásra került fondok a moszkvai 1917 utáni levéltár irataiban címmel. Zárásként
kérdések, hozzászólások következtek. Az elhangzott beszámolók a Levéltári Szemle 2018. évi
számaiban fognak megjelenni.

Közművelődés
A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2017-ben már hatodik alkalommal indította útjára a
Nyitott Levéltárak programsorozatot, amelynek célja a levéltárak megismertetése és
népszerűsítése a nagyközönséggel.
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A Nyitott
Nyitott Levéltárak 2017 országos programsorozat megnyitója:
Nemzetközi Levéltári Nap, I. Levéltári Piknik
2017. június 9–10-én a Magyar Levéltárosok Egyesülete és Budapest Főváros Levéltára
közösen rendezte meg az I. Levéltári Pikniket, amely az első országos levéltári seregszemle
volt. Június 9-én indult útjára a Nyitott Levéltárak 2017 országos programsorozata immáron
hatodik alkalommal, valamint ekkor nyílt meg „A pesti serfőzéstől a sörgyártásig” és a „Prost
Heidelberg! A heidelbergi sörfőzdék és sörözők története” című kiállítás is.
A megnyitó ünnepségen a megjelenteket Dr. Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltára
főigazgatója és a Magyar Levéltárosok Egyesülete elnöke köszöntötte, megnyitó beszédet
mondott Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest főpolgármester-helyettes asszonya, a
kiállításokról pedig dr. Peter Blum, a Heidelbergi Városi Levéltár igazgatója és Hidvégi Violetta,
Budapest Főváros Levéltára főtanácsosa, a kiállítás kurátora tartott bemutató beszédet. Az
ünnepség után „A pesti serfőzéstől a sörgyártásig” című kiállításon Hidvégi Violetta és Martin
Pilsitz szakértő tartott rendhagyó tárlatvezetést.
A kétnapos rendezvényen az ország számos levéltára és közgyűjteménye mutatkozott be
Budapest Főváros Levéltára udvarán, ahol a kiállító intézmények standjai mellett színes
programok is várták a látogatókat.
A két nap folyamán többek között tárlatvezetésre, levéltári sétára, intézmény
bemutatókra, filmvetítésre is sor került. A szombati napon sok család is ellátogatott a
rendezvényre, leginkább a gyerekprogramoknak köszönhetően. Volt állatsimogatás, arcfestés,
cirkuszi bemutató, valamint kézműves foglalkozások. Ahogy a Nyitott Levéltárak 2017, úgy a
Levéltári Piknik központi témája is a gasztronómia volt. Ehhez kapcsolódóan a sörkiállítás
mellett lacikonyha, rózsafagylalt és kézműves sörök várták a látogatókat.
A kétnapos rendezvényhez 19 közgyűjtemény csatlakozott és összesen 572 látogatót vonzott.
(Részletes beszámoló a rendezvénysorozatról a hungaricana.hu portálon olvasható.)
Levéltárak Éjszakája
A Levéltárak Éjszakája 2017. június 24-én, a Múzeumok Éjszakájával egy időben, a múzeumi
programokhoz kapcsolódó, esetenként a múzeumi intézményekkel együttműködésben
megrendezésre került programok összessége. A levéltárak könnyed nyáresti szórakozást
kínáltak a nagyközönség számára és egyben alkalmasak voltak a szakmai értékek
felmutatására, a levéltári anyag és a levéltári munka bemutatására, népszerűsítésére.
LEVÉLTÁRAK ŐSZI FESZTIVÁLJA
Kulturális
Kulturális Örökség Napok a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Bécsi kapu téri
palotájában (2017. szeptember 17.)
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára évtizedek óta részt vesz ezen a hétvégi
rendezvénysorozaton, amelynek során az érdeklődők ingyenesen látogathatják meg a
programban résztvevő kulturális intézményeket. 2017. szeptember 17-én 10 és 18 óra között
831 fő látogatott el az intézménybe. A Kulturális Örökség Napok rendezvény ez évi központi
témája és címe az „Aranykorok emlékezete”volt.
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A rendezvény alatt az épület három szintje lett megnyitva a látogatók számára. A megszokott
programok – kiadványárusítás, épület- és raktárlátogatás mellett – látogatható volt még a
„Nyomot hagytak! Évszázadok – Személyiségek – Aláírások” című kiállítás, melyhez erre a
rendezvényre készült el a kiállítás katalógusa. Az intézmény célja, hogy ezt a nagy volumenű
kiállítást, mely másfél éve várja a látogatókat, annak értékes gyűjteményét, a magyar
történelem emblematikus forrásaival közelebb hozza az érdeklődőkhöz. Így a rendezvény
egyik központi programja a kétnyelvű (angol-magyar nyelvű) katalógus bemutatója volt.
Ez évben is voltak időszaki kiállítások: pl. a Mentés eredetiben: A restaurálás és
állományvédelem 70 éve az Országos Levéltárban címen. Kulturális örökségünk megőrzése
érdekében a restaurátorok azon dolgoznak, hogy az eredeti anyagokat, értékeket
megmentsék, felújítsák, és még hosszú időre kutathatóvá, kiállíthatóvá tegyék. Az Országos
Levéltárban 1947-ben jött létre egy olyan könyvkötő műhely, ahol a sérült iratok javítását is el
tudták végezni. 1956-ban a belövések következtében fellobbanó tűz az Országos Levéltár több
raktári szintjén pusztított. A beton tartóoszlopok összeroppantak, sok folyóméternyi fémpolc
deformálódott, iratok váltak szétszóródó szilánkok és tűz által károsodottá. Az elégett vagy
sérült iratanyag felhívta a figyelmet a mikrofilmezés fontosságára, míg a tűztől, víztől,
repeszektől károsodott iratok szakszerű kezelése által lehetővé vált az értékes információ
források megmentése. A károk érdemi felmérése és a szakszerű restaurálás előkészítése
nemzetközi minták alapján 1957-ben kezdődött. A 60., illetve 70. évforduló kapcsán merült fel
az igény arra, hogy be lehessen tekinteni a nagyközönség és a kollégák számára a restaurálás
lenyűgöző világába.
Az 1867-es eseményeket és a kiegyezés folyamatában szerepet játszó történelmi
személyiségek arcképcsarnokát a Kiegyezés 150! című tárlat mutatta be. Eredeti iratok
bemutatásával három témában foglalta össze a korszakot: Koronázás és Kiegyezés; A
Dualizmus kora; Válságjelek és Összeomlás.
Az osztrák-magyar „közös piac” kamara kiállítás célja pedig az osztrák-magyar gazdasági
kiegyezés, valamint a kiegyezést követő iparosodás és gazdasági modernizáció bemutatása
volt levéltári forrásokon keresztül. A két ország kereskedelmi és vámszövetsége révén
létrejött „közös piac”, a szabad tőke- és munkaerő-áramlás hozzájárult Magyarország gyors
gazdasági fejlődéséhez. Vállalat-alapítások és tőkés karrierek kora kezdődött a bankhálózat, a
vasútépítés és főként a gyáripar területén.
Kutatók éjszakája (2017. szeptember 29.)
A magyarországi levéltárak rendezvényei között az utóbbi években állandó programmá váltak
azok, amelyek a Kutatók Éjszakájához kapcsolódnak. A levéltári szellemi műhelyek, az
intézményekben kutató profi és „amatőr” kutatók szellemi teljesítményének megjelenítése
fontos hozzájárulás a kulturális értékek gyarapodásához és szélesebb körű hasznosulásához. A
programsorozat állandó elemeiként az egyes rendezvények immár országos
összefüggéseikben is megjelenhetnek a nyilvánosság előtt. Az országos programsorozatban
részt vett levéltári intézmények programjai elsősorban a levéltárak szolgáltató tevékenységét,
a levéltári anyagot, az intézményeket és a benne folyó munkát ismertették meg a
látogatókkal.
Az Év Levéltára Díj átadása
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Az Év Levéltára 2017 díjat a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára
nyerte el. A győztes pályázatról 2017. december 14-én a Magyar Levéltárosok Egyesülete
Választmánya által felkért háromtagú bíráló bizottság hatodik alkalommal döntött a díj
alapítása óta. A zsűri a bírálat során kiemelten vizsgálta a szolgáltató levéltár koncepciójának
megvalósulását, a közönségkapcsolatok alakulását, a levéltár helyben kifejtett illetve országos
szakmai rendezvényeken tapasztalható aktivitását, valamint a „Nyitott Levéltárak”
programsorozathoz kapcsolódás formáit. A Bíráló Bizottság döntése meghozatalakor
figyelembe vette továbbá a vezető szakfelügyelő véleményét is.
Az ünnepélyes díjátadó rendezvényre 2018. február 5-én 11.00 órakor került sor Szolnokon,
az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Kamaratermében.
Az Év Levéltári Kiadványa Díj átadása
Az Év levéltári kiadványa pályázat kiírása, lebonyolítása nem változott a korábbiakhoz képest.
A Magyar Kultúra Napjához (jan. 22.) kapcsolódó kiírásra összesen 20 pályázat érkezett be. A
Forráskiadványok (levéltári dokumentumok közzététele hagyományos formában, illetve CD-n
vagy DVDn) 8 db; Monográfiák, tanulmánykötetek (levéltári évkönyvek, önálló kötetek,
tanulmány- és konferenciakötetek) 6 db; Levéltári szakmai kiadványok (pl. kronológiák,
archontológiák, levéltári segédletek, regesztakötetek, hagyományos kiadásban, illetőleg CD-n
vagy DVD-n) 4 db; Levéltári adatbázisok CD-n vagy DVD-n történő közzététellel, illetőleg
online hozzáférés biztosításával 2 db.
A díjátadóra a Nyitott Levéltárak 2017 programsorozat záró rendezvényeként került sor
Folyamatosan működött az egyesület Facebook oldala, amelyen napi hírválogatás található
a hazai és nemzetközi levéltári élet híreiből. A tartalmakat naponta nagyjából 1000-en
követték.
Kiadói tevékenység
2017-ben jelent meg a Levéltári Szemle 68. évfolyama. A Levéltári Szemlében 2017 folyamán
39 szerző publikált. A szerzői, szerkesztői és megjelentetési költségeket, ha szűkösen is ez
évben is sikerült nagyobb részt pályázati forrásból (NKA), kisebb részben a kiadók
hozzájárulásából biztosítani. Elektronikus formában a lapszámok elérhetők a hungaricana.hu,
illetve az OSZK EPA oldalon. Előbbi helyen olvasható a részletes beszámoló a megjelenésről
is.
Nemzetközi kapcsolatok
Részvétel a cseh, szlovák és osztrák, horvát, bosnyák levéltáros gyűléseken. Az öt út NKA
pályázati támogatásával valósult meg. A nemzetközi kapcsolatok építése szempontjából
rendkívül fontos volt a 2017. évben lezárult oroszországi levéltári kutatás, valamint az
intézményvezetők ausztriai és németországi tanulmányútja. Utóbbi projekt 2018-ban zárul.
Részvétel a társegyesületek éves összejövetelein
1.)
17. Cseh Levéltári Nap
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http://cesarch.cz/
2017. április 24-28., Liberec (Reichenberg - Csehország)
„A német megszállás alatti kormányzat 1938-1945”
A részvétel alapja: kölcsönös nemzetközi kötelezettség. (1 fő)
2.)
Szlovákiai Levéltáros Gyűlés
http://www.archivari.sk/
2017.május 22-25., Túrócszentmárton (Martin)
„A magániratok felkutatása, vásárlása, szakmai együttműködés”
A részvétel alapja: kölcsönös nemzetközi kötelezettség. (1 fő)
3.)
Bosznia és Hercegovinai Levéltári Napokon való részvétel
http://www.arhubih.ba/
2017. május 18-19., Jajce
1., A szocialista korszak iratanyaga – állapot, állományvédelem, használat
2., Levéltár és informatikai környezet”
A részvétel alapja: kölcsönös nemzetközi kötelezettség. (1 fő)
4.)
Osztrák vándorgyűlésen való részvétel
http://www.voea.at/
2017.október 11-12. Bregenz Vorarlberger Landesarchiv
39. Osztrák Levéltári Nap: Információszabadság
A részvétel alapja: kölcsönös nemzetközi kötelezettség. (1 fő)
5.)
Horváth Levéltári Napokon való részvétel
https://www.had-info.hr/arhivistika-u-hrvatskoj/117-prijave-sudjelovanja-na-5-kongresuhrvatskih-arhivista-zadar-2017
2017. október 24-27. Zadar
A részvétel alapja: kölcsönös nemzetközi kötelezettség. (1 fő)
A Kárpát-medencei magyar kollégákkal, valamint a szomszédos országok intézményeivel
jellemzően a vándorgyűlésen zajlik a kapcsolatépítés.

Közgyűlések
2017-ban egy alkalommal került sor közgyűlésre:
2017. május 11: a Pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés, és tagdíj mértékének
megállapítása szerepelt a napirenden. Az ülésen két határozat született:
MLE 1/2017. (05. 11.) sz. Közgyűlési határozat:
A közgyűlés elfogadja az MLE 2016. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését

13

MLE 2/2017. (05. 11.) sz. Közgyűlési határozat:
A közgyűlés elfogadja, hogy az Egyesületi tagdíj mértéke 2018. január 1-jétől 4 000
Ft/fő/év, amelyből 50 % kedvezményt kapnak a diákigazolvánnyal rendelkező nappali
tagozatos hallgatók, a nyugdíjasok, valamint a GYES-en, GYED-en lévők. Az ő tagdíjuk tehát
2 000 Ft/fő/év.”

Választmányi ülések
A választmány 6 ülést tartott 2017-ban, amelyek során 15 határozatot hozott.
MLE Választmányi ülések és határozatok 2017
1.
2017. január 24.
1/2017. (01.24.) sz. határozat: A Levéltári Szemle ügyrendjének elfogadása
2/2017. (01.24.) sz. határozat: A Levéltári Szemle 2017. évi nyomtatott példányszáma 300
db
3/2017. (01.24.) sz. határozat: Az „Év levéltári kiadványa 2016” rendezvény időpontja:
2017. február 28.
4/2017. (01.24.) sz. határozat: Az éves tagdíjfizetés rendjének elfogadása
5/2017. (01.24.) sz. határozat rendes tagok felvételéről
2.
2017. március 6.
6/2017. (03.06.) sz. határozat: Ad hoc bizottság létrehozása a tagdíj mértékével
kapcsolatos javaslat kidolgozására. A bizottság tagjai: Haraszti Viktor, Sípos András, Koltai
András, Zsidi Vilmos választmányi tagok.
7/2017. (03.06.) sz. határozat a Levéltár-pedagógiai szekció megalakulásának elfogadása
8/2017. (03.06.) sz. határozat: A szekciók felszólítása a 2016. évi beszámoló, valamint a
2017. évi munkaterv beküldésére, valamint az elmaradt tisztújítás lebonyolítására,
legkésőbb a vándorgyűlés végéig (2017. júl. 12.)
9/2017. (03.06.) sz. határozat rendes tagok felvételéről
3.
2017. április 6.
10/2017. (04.06.) sz. határozat: MLE Választmánya felhatalmazta az elnököt, hogy levélben
forduljon Balog Zoltán miniszter úrhoz, melyben felhívja figyelmét, arra a tényre, hogy az
MLE kimaradt az MNL főigazgatói posztjára alakuló bíráló bizottságból.
11/2017. (04.06.) sz. határozat rendes tagok felvételéről
4.
2017. június 9.
12/2017. (06.09.) sz. határozat rendes tagok felvételéről
5.
2017. szeptember 13.
13/2017. (09.13.) sz. határozat rendes tagok felvételéről
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6.
2017. december 11.
14/2017. (12.11.) sz. határozat a tagfelvétel rendjéről
15/2017. (12.11.) sz. határozat rendes tagok felvételéről
A határozatok megtalálhatók elektronikus formában az alábbi helyen:
http://www.archivportal.hu/hu/magyar-leveltarosok-egyesulete/valasztmany/

A 2017. év végén a tagság létszáma 1 400 fő az év során felvett 84 taggal.
Kelt: Budapest, 2018. május 4.

Dr. Kenyeres István Tibor
elnök
Magyar Levéltárosok Egyesülete
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1. SZ. MELLÉKLET
MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
MÉRLEGE
2017. ÉV
(T.1715/D. nyomtatvány adatai)
Sorszám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kelt:

Tétel megnevezése
b
A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
IV. BEFEKTETETT ESZÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
B. Forgóeszközök (7-10. sorok)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN
(1.+6.+11. sorok)
D. Saját tőke (14-19. sorok)
I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE
II. TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24.
sorok)

Előző év
c

Előző év(ek)
helyesbítései
d

Tárgyév
e

223
0
223
0
0
10180
0
1540
0
8640
0
10403

132
0
132
0
0
9598
0
399
0
9199
0
9730

9829

8921

8915

9829
0

914

-908

574

809

574

809

10403

9730

Budapest, 2018.április.24.
Egyéb szervezet vezetője:
Dr. Kenyeres István Tibor, Elnök
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1. SZ. MELLÉKLET/2
MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2017. ÉV
(T.1715/D. r. sz. nyomtatvány adatai)
Sorszám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Tétel megnevezése
b
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) társadalombiztosítótól
e) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közművelődési szolgáltatás bevétele
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A.+B.)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagi jellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás (D.+E.)
G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

Előző év
c

Előző év(ek)
helyesbítései
d

Tárgyév

20665

e
20919

0
0
0
0
0
298
16728
1425
2513
0

0
0
0
0
0
207
16530
2174
2008
0

20665
19751

20919
21827

17884
1561
181
108
17
0

17180
3347
91
1205
4
0

19751
914
0
0
914

21827
-908
0
0
-908
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Kelt:

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások

1561
1223
1044
0

3347
2815
2815
0

282

532

Budapest, 2018. április 24.
Egyéb szervezet vezetője:
Dr. Kenyeres István Tibor Elnök
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