Az Ókortudományi Társaság kincstárnokának közhasznúsági jelentése a Társaság 2010.
évi pénzgazdálkodásáról
a) számviteli beszámoló:
Az Ókortudományi Társaság 2010. évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg
főösszege 11.975.211 Ft.
A Társaság pénzügyileg rendezett tárgyévi bevételeinek főösszege 2.307.296.- Ft volt, melyek
a következő tételekből adódtak ki:
- a közhasznú célú működésre kapott központi költségvetési támogatás 1.480.000. Ft
volt (lentebb b) pontban részletezve)
- A tagdíjból származó bevétel 243.000.- Ft volt,
- Az SZJA 1 % felajánlásokból 128.762.- Ft bevételünk keletkezett,
- Szilágyi János György tagtársunktól az etruszkológiai pályadíjra 100.000.- Ft
érkezett,
- az egyéb (banki kamat) bevétel pedig 318.078. Ft-ot tett ki,
- ezen túl egy EHO túlfizetés figyelembe vétele (APEH követelés pénzbevételt nem
jelentő bevétel) pedig 37.456.- Ft összeggel szerepel a bevételek rovatában.
A Társaság közhasznúsági tevékenységének ráfordításként érvényesíthető kiadásainak
főösszege pedig 2.694.784.- Ft volt, melyek a következő tételekből adódtak ki:
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások, melyek összesen 1.059.185.Ft-ot tettek ki, úgy mint:
- megbízási díj formájában: 276.000.- Ft (2 fő latinverseny-szervezői megbízási
szerződéses díjazásának bruttó összege)
- Személyi jellegű egyéb kifizetések: 564.738.- Ft, a tudományos díjakra és a
tanulmányi verseny helyezéseire fordított kifizetések bruttó összege (amely nettó 450.000.- Ft
összeget jelent, amihez járult 114.738.-Ft szja-előleg és járulékteher).
- közteher 218.447.- Ft, amely a megbízási díjak TB járulékait és a tudományos, ill.
tanulmányi versenydíjak EHO-ját tartalmazza.
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások, melyek összesen 1.379.737.- Ftot tettek ki, úgy mint:
• Irodaszer
86.465.• Posta
51.005.• Könyvelés (2009-es 3. negyedévi elmaradással együtt)
687.500.• Arpinói Verseny nevezési díj befizetése
26.835.• Pécsi Ókortudományi Konferencia támogatása
220.000.• Verseny szervezőinek vállalkozási szerződéses
Számlás kifizetés (2 fő)
276.000.• Egyéb költségek (másolás, közjegyző, illeték,
késedelmi kamat, reprezentáció)
31 932.D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások – a bankköltség -, melyek összege
56.102.-Ft volt

E. A szervezet által nyújtott támogatások, a latin verseny résztvevőinek utazási
költségének (pénzügyileg rendezett) összege 199.760.- Ft volt (ez tartalmazza az említett
útiköltség-támogatások 130.810.- Ft összegén túl 1 fő arpinói Cicero-versenyen való
részvételének útiköltség-támogatását is 68.950.- Ft értékben)
A Közhasznú tevékenység és egyben a tárgyév pénzügyi eredménye tehát negatív volt:
(2.307.296 - 2.694.784 =) -387.488.- Ft. A negatívum legnagyobb részt 2 körülményből
fakadt: egyrészt Társaságunk a 2010-es évre a tanulmányi versenyre a Minisztériumtól
150.000.- forinttal kevesebbet kapott, mint 2009-re, másrészt tagdíjbevételünk is 203.500.forinttal csökkent a 2009-es bevételhez képest (2009: 446.500.-, 2010: 243.000.-), e két tétel
összesen 353.000.- bevételcsökkenést eredményezett.
b) a költségvetési támogatás felhasználásáról. A közhasznú célú működésre kapott központi
költségvetési támogatás 2010-ben 1.480.000. Ft volt, amelyből:
- az OKA-tól érkezett 600.000.- Ft az Ábel Jenő Latin Tanulmányi Verseny 2011-es
költségeire, ennek megfelelő felhasználásáról a Minisztériummal július 31-i határidőre fogunk
elszámolni.
- Az MTA-tól érkezett a Társaság működési kiadásaira 880.000.- Ft, amelynek
megfelelő felhasználásáról az Akadémiával határidőre elszámoltunk (az elszámolást az MTA
elfogadta).
c) a Társaság vagyonának felhasználásával kapcsolatos kimutatás. Előző évhez képest a
Társaság tőkéjét tekintve a tőkeváltozás 2.114.508.- Ft- volt, e növekmény elsősorban a
Lénárd- és a Révay- díjak betétkönyvei beváltásának köszönhető, a beváltott összegek a
Társaság bankszámláján lekötött betétként kerültek elhelyezésre. Ezek az összegek eddigi
nyilvántartásunkban nem szerepeltek.
Társaságunknak személyi jellegű ráfordítása nem volt, mert a közhasznú társaságunk vezető
tisztségviselői ez évben sem részesültek munkájukért, az alapszabályunknak megfelelően,
juttatásban.
Összegezve, 2010-ben a Társaság bevételei 2.269.840.- Ft-ot tettek ki, mely a korábbi évből
származó 10.248.987.- Ft maradvánnyal együtt, 12.518.827.-Ft-ot tesz ki.. Ehhez járul még a
Lénárd- és a Révay- díjak betétkönyveinek beváltásából származó összegek (2.099.700.-),
amelyek az előző tételekkel együtt 14.618.527.- Ft-ot tesznek ki. Korrekciós tételként
figyelembe kell venni még az előző évi pénztári likviditás miatti rendezést, mely idén már
nem költség, de pénzügyi rendezést igényelt 76.749.- Ft kiadását, illetve az SZJA előző évi
túlfizetésének rendezését mely 90.761.- Ft, illetve az EHO túlfizetést, mely 37.456.- Ft-al
kevesebbet kellett a költségvetésbe befizetni. A kiadások összege 2.694.784.- Ft volt,
melyeknek levonása után a 2010. év végén, a folyószámlán és a házipénztárban meglévő
maradványok összege 11 975 211.- Ft.
Budapest, 2011. május 20.
Adamik Béla s.k.
Kincstárnok
Megjegyzések:
1. a kincstárnoki jelentést a Társaság 2011. május 20-i közgyűlése elfogadta (l. jegyzőkönyv)
2. a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót a vonatkozó főtitkári jelentések
tartalmazzák.

