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1. SZERVEZET ALAPADATAI
1. Elnevezés: Magyar Levéltárosok Egyesülete (hivatalos rövidítés: MLE)
2. Képviselő: Tyekvicska Árpád
3. Székhely: 1014 Budapest, Hess András tér 5.
4. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 233.
E-mail: mle.titkarsag@gmail.com
Telefon: (1) 463 1703
5. Adószám: 19025001-1-41
6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk. 61.412, 1990. 02. 13.
8. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 11.Pk.61.412/1990/24., 2010. 05. 29.
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.

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 (T.1715-ös nyomtatvány). A 2012. évi közhasznú jelentésének
kiemelt adatai a következők (a részletes kimutatást a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza, amely áll a
mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból):
Mérlegadatok, eredménykimutatás (adatok e Ft-ban):
Forgóeszközök: 4687
Pénzeszközök: 4687
Eszközök (aktívák) összesen: 4687
Saját tőke: 4687
Tőkeváltozás/eredmény: 2547
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: 2140
Források (passzívák) összesen: 4687
Bevételek
Közhasznú bevételek: 20813
Költségek
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 18673
Tárgyévi eredmény: 2140

3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
A kapott költségvetési támogatások részletes bemutatása:
Támogató

Támogatás
jogcíme

NKA

Szakmai
rendezvény
(vándorgyűlés
megrendezése)
Szakmai
rendezvény
(nemzetközi
kapcsolatok)
Folyóirat kiadása
(Levéltári Szemle)
Nyitott Levéltárak
2012. évi országos
programsorozat
Működési
támogatás

NKA

NKA
NKA
NEA

Támogatás
összeg
(e Ft)
5100

750

2200
8000
650

4. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A 2012. dec. 31-i pénzügyi zárás szerint az egyesület összes vagyona: 4687 e Ft
A vagyon felhasználását részleteiben a mérleg és az eredménykimutatás tartalmazza (1. sz. melléklet).
A vagyon felhasználásának bemutatása és a változások indoklása röviden:
Az egyesület vagyona az előző évi záráshoz képest növekedett, ennek legfőbb oka a megnövekedett számú
tagság által befizetett tagdíjakban keresendő.
Tárgyévben az összes bevétel 20813e Ft volt, míg a kiadások összege 18673e Ft. A bevételek közhasznú
működési célú támogatásból, pályázati nyereményekből, tagdíjakból és egyéb bevételekből (kiadványértékesítés, kamatbevétel) álltak. A kiadások bemutatása: anyagköltség (nyomtatvány, irodaszer),
anyagjellegű szolgáltatások (posta, kiküldetési költségek, reprezentáció), egyéb szolgáltatások (bírósági
illetékek, bankköltségek, könyvelés-bérszámfejtés-adminisztráció), valamint személyi jellegű költségek
(megbízási díjak és járulékaik).
5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
A Magyar Levéltárosok Egyesülete a 2012. 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
1
A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2012. évben központi költségvetési szervtől (NEA) közhasznú működési
célra 650e Ft támogatásban részesült. Tárgyévben a szervezet nem közhasznú működési célra 15470 e Ft
állami támogatást kapott.
Támogató szerv
NEA (működés)
NKA

Tárgyév
(e Ft)
650
9694

Előző év
(e Ft)
250
15470

Változás
mértéke (e Ft)
+400
+5776

A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2012. évben támogatásban nem részesült helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási
önkormányzattól és mindezek szerveitől.
7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE
ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA
A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2012. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást
vezető tisztségviselőinek.
8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA
Szakmai rendezvények
Vándorgyűlés:
2012. jún. 18-20. Szeged
A konferencia és szekciók témája az Elektronikus közigazgatás - elektronikus levéltárak, a rendezvény az
E_Levéltár konzorciummal közös szervezésében valósult meg közel 350 résztvevővel. A vándorgyűlésen
tisztújításra is sor került.
Közművelődés
2012. május 20., Múzeumok Majálisa
A rendezvényen a levéltáros részvételt hagyományosan az MLE koordinálta, ezúttal az ÁBTL
közreműködésével. Tömegek számára nyílt mód széleskörű tájékozódásra a levéltárakról, a használat
módjáról, a hasznosulási lehetőségekről, a mindenki számára elérhető kutatás lehetőségeiről, elsősorban a
családkutatással kapcsolatban, illetve olyan közérdeklődésre számot tartó témákban, mint pl. az
állambiztonsági iratok.
A Nyitott Levéltárak rendezvénysorozat 2012-ben indult először útjára a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával. 34 levéltár mintegy 70 programja közel 10 ezer vendéget vonzott, míg a levéltárak
értékmegőrző, értékteremtő munkásságát megjelenítő internetes tartalmakat 70 ezren látogatták meg.
Tovább fejlődött az egyesület Facebook oldala, amelyen napi hírválogatás található a hazai és nemzetközi
levéltári élet híreiből. A tartalmakat naponta több mint 900-an követték.

Kiadói tevékenység
2012-ben jelent meg a Levéltári Szemle 62. évfolyama. A 4 számban közel 60 szerző publikált. A szerzői,
szerkesztői és megjelentetési költségeket sikerült pályázati forrásból (NKA) biztosítani. Az év során döntés
született a 2013. évi megjelentetési példányszámok csökkentéséről és az előfizetési rendszerre való áttérésről.
Egyéb népszerűsítő-ismeretterjesztő füzet: szintén a Múzeumok Majálisára készültek családfa-kutatási
tájékoztatók, ill. a Magyar Levéltári Portál tartalmait népszerűsítő szóróanyagok.
Nemzetközi kapcsolatok
Részvétel a német, osztrák, román, szerb (vajdasági), szlovák, szlovén és horvát levéltáros vándorgyűléseken,
ezekről a beszámolók elkészültek.
Visegrádi Négyek levéltárosainak 2012. évi találkozója (2012. március 14-16., České Budejovice)
16. Szlovák Levéltári Nap (2012. május 22-24., Nagyszombat)
A Lengyel Levéltárosok Egyesületének VI. Közgyűlése (2012. szept. 5-7., Wroclaw)
82. Német Levéltári Nap (2012. szept. 26 - 29., Köln)
A magyar-román együttműködési szerződés szakmai konzultációja (2012. október, Temesvár)
A 46. Horvát Levéltáros Tanácskozás (2012. okt. 17-19., Varasd)
A Vajdasági Levéltári Dolgozók Egyesületének 2012. évi konferenciája (2012. dec. 6., Újvidék)
Választmányi ülések
A választmány 6 ülést tartott 2012-ben (ebből 3-at a tisztújítás előtt, 3-at pedig azt követően), amelyek során
14 határozatot hozott.
2012. febr. 15.: Az ülésen részt vett a lemondott Katona Csaba választmányi tag helyére kooptálással került
Koltai András (Piarista Levéltár). A megyei levéltárigazgatók költségvetési ismertetőjét követően a február 7i Köziratok magánkézben című konferenciával kapcsolatban hangzott el elnöki tájékoztató. A választmány
megtárgyalta és elfogadta az egyesület 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a 2012. évre
előirányzott költségvetést (1/2012. sz. határozat). Az elnök javaslatára a választmány megbízta Csombor
Erzsébet és Haraszti Viktor választmányi tagokat, valamint Batalka Krisztina titkárt, hogy tekintsék át az
MLE jogszabályból (új civil törvény) eredő feladatait (2/2012. sz. határozat). A választmány megtárgyalta és
elfogadta az egyesület 2012. évi munkatervét, valamint megbízta Szögi László alelnököt a lejárt nemzetközi
szerződések megújításának előkészítésével (3/2012. sz. határozat). A választmány továbbá megtárgyalta és
elfogadta a 2012. évi vándorgyűlés előzetes programját és helyszínét, valamint a pályázati forrásból
támogatott résztvevők körét. Továbbá az elnök javaslatára megbízta Csombor Erzsébet és Szögi László
választmányi tagokat, hogy az egyesület vezetőtestületének jövőbeli működésével és szervezetével
kapcsolatos kérdésekben folytassanak konzultációt (4/2012. sz. határozat). A választmány meghallgatta a
közgyűjtemények NEFMI által történő átvételével kapcsolatos minisztériumi bizottság munkájáról szóló
jelentést, valamint az NKA-val kapcsolatos változások ismertetését. Az elnök javaslatára a választmány
megbízta Zsidi Vilmos szekcióvezetőt az új Nemzeti Alaptanterv tervezetéjez fűzött javaslatok elkészítésével
(5/2012. sz. határozat). Az ülést a tagfelvétel zárta, ezúttal 112 fő került felvételre (6/2012. sz. határozat).
2012. ápr. 4.: Az ülésen a választmány meghallgatta az elnök beszámolóját a vándorgyűlés előkészítéséről,
valamint a tisztújításra készülve jelölőbizottságot hozott létre az alábbi tagokkal: Szögi László, Dominkovits
Péter, Erdész Ádám, Csombor Erzsébet és Ólmosi Zoltán (7/2012. sz. határozat).
A továbbiakban a rendkívüli ülés a Megyei és Városi Levéltárak Tanácsának közgyűlésével együtt zajlott,
mivel a két testület közösen tárgyalta meg a megyei levéltáraknak a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma

fenntartásába vételével összefüggő kérdéseket (a Magyar Közlönyben megjelent a megyei múzeumok,
könyvtárak és közművelődési intézmények további fenntartásáról, valamint a települési önkormányzatok
kötelező kulturális feladatairól szóló 1094/2012. (IV. 3.) kormányhatározat alapján). A napirend
tárgyalásához meghívták Gyimesi Endre levéltári miniszteri biztost.
2012. máj. 29.: A választmány meghallgatta az elnök beszámolóját a vándorgyűlés szervezéséről és
költségvetéséről, továbbá a tisztújítást előkészítő bizottság elnökének beszámolóját a tisztújítás
előkészítéséről. A választmány döntött a 2012. évi Levéltárért Díjról, valamint a Pauler- és Széchényi-díjra
felterjesztésekről (8/2012. sz. határozat).
A választmány meghallgatta az elnök beszámolóját a Nyitott Levéltárak Programsorozat rendezvénytervéről,
amely pályázat áprilisban került benyújtásra és 8 MFt támogatásban részesült.
Az ülést a tagfelvétel zárta (9/2012. sz. határozat).
2012. jún. 19.: a tisztújításon megválasztott új vezetőtestület informális egyeztetése
2012. szept. 18.: Az elnöki beszámolót követően a Magyar Nemzeti Levéltár létrehozásával kapcsolatos
kérdések kerültek napirendre (alapító okirat, SZMSZ), amelyekről Mikó Zsuzsanna főigazgató adott
tájékoztatást. A továbbiakban a választmány meghallgatta az elnök beszámolóját a Nyitott Levéltárak
rendezvénysorozat előrehaladásáról, illetve az egyesület nemzetközi kapcsolatainak aktuális ügyeiről.
A választmány döntött a Levéltári Szemle 2013. évi megjelentetésének kérdéseiről (10/2012. sz. határozat),
illetve jóváhagyta a lejáró titkári és adminisztrátori megbízások meghosszabbítását (11/2012. sz. határozat).
Az ülést az NKA újabb kiírásaival kapcsolatos tájékoztató, illetve tagfelvétel zárta (12/2012. sz. határozat).
2012. nov. 14.: A választmány meghallgatta az elnöki beszámolót, valamint a Nyitott Levéltárak
programsorozat idei tapasztalatainak összegzését és a jövő évi programsorozatra vonatkozó terveket. A
dokumentumok megtárgyalása után a választmány egyhangúlag elfogadta az egyesület 2012. évi működési és
gazdálkodási beszámolóját (13/2012. sz. határozat), valamint az egyesület 2013. évi munkatervét és
költségvetését (14/2012. sz. határozat). Az ülést Mikó Zsuzsanna főigazgató tájékoztatója zárta a Magyar
Nemzeti Levéltárral kapcsolatos aktuális kérdésekről.
Szekciók és munkabizottságok tevékenysége
A szakmai szekciók közül a forrásközlő, a gazdasági, az informatikai, az oktatástörténeti és az
állományvédelmi működött év közbeni programokkal, illetve a vándorgyűlésen. A területi szekciók
informális megbeszélések keretében egyeztettek aktuális kérdésekről.
Tagság:
A 2012. év végére a tagság létszáma elérte a 860 főt az év során felvett 140 fővel.
Kelt: Budapest, 2013. május 31.
Tyekvicska Árpád
elnök

1. SZ. MELLÉKLET

MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2012. ÉV
(T.1715/D. nyomtatvány adatai)

Sorszám

Tétel megnevezése

Előző év

a

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)

c

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:

Budapest, 2013. május 31.
Egyéb szervezet vezetője:
Tyekvicska Árpád elnök

1. SZ. MELLÉKLET/2

Előző év(ek)
helyesbítései
d

Tárgyév
e

0

0

0

0

2147

4687

234

0

1913

4687

2147

4687

2147

4687

2781

2547

-634

2140

2147

4687

MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2012. ÉV
(T.1715/D. r. sz. nyomtatvány adatai)

Sorszám

Tétel megnevezése

a

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

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, ebből 1%
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
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.)

33.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Előző év
c
13100
250

21
9694

Előző év(ek)
helyesbítései
d

Tárgyév
e
20813
650

1354
1781

15470
760
1829
2104

13100
13734

20813
18673

12030
1656
48

16022
2651

13734

18673

-634

2140
2651

34.
35.
36.
37.
38.
39.

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

Kelt:

Budapest, 2013. május 31.
Egyéb szervezet vezetője:
Tyekvicska Árpád
elnök

720
720
1410
521

