Az Ókortudományi Társaság kincstárnokának közhasznúsági jelentése a Társaság 2013.
évi pénzgazdálkodásáról
Az Ókortudományi Társaság 2013. évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
Először bemutatjuk és értékeljük a Társaság birtokában lévő Eszközöket és Forrásokat.
A. Befektetett eszközök nincsenek a Társaság birtokában.
B. Forgóeszközök tekintetében a Társaság a NAV kerekítések miatt, 2.179.- Ft Követeléssel
rendelkezik.
3. A tárgyév végén a Társaság birtokában lévő pénzeszközök a következők voltak: a
pénztárban 8.448.- Ft, az Erste elszámolási bankszámlán 11.411.352.- Ft, az OTP Marótelszámolási betétszámlán 29.155.- Ft volt. A források, pénzeszközök így összesen, az
elöljáróban említett Követeléssel együtt 11.451.134-, kerekítve 11.451.000.- Ft-t tettek ki.
4. A Társaság saját tőkéje 11.372.936.-, kerekítve 11.373.000.- Ft volt, melyből az Alapító
vagyon 2.339.000.- Ft, a Tőkeváltozás, tehát az előző évek eredménye 9.623.500.-, kerekítve
9.624.000.- Ft volt, a Társaság tárgyévi - negatív - eredménye alaptevékenységből pedig 589.564.-, kerekítve -590.000.- Ft-ot tett ki. A tárgyévben a Társaság vállalkozási
tevékenységet nem folytatott.
5. A Társaság fennálló kötelezettségei a következők: a 2013. évben átutalt tanulmányi
verseny-támogatásból elszámolás-technikai okokból nem tudtunk felhasználni 78.198.kerekítve 78.000.- Ft-ot. Ezt az összeget 2014-ben utaltuk vissza az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőnek.
6. A Társaság rendelkezésére álló összes forrás, és így egyben a Mérleg főösszege
11.451.134.-, kerekítve 11.451.000.- Ft volt.
Másodsorban ismertetjük a Társaság közhasznú tevékenységének bevételeit és
ráfordításait:
1. A bevételek tekintetében a 2013. évben befizetett tagdíjak összege 354.000- Ft-ot tett ki,
az MTA 2013. évi támogatása 724.000- Ft volt, az Emberi Erőforrások Minisztérium
pályázatából 1.041.000- Ft származott, ebből azonban vissza kellett fizetni 78.198.-, kerekítve
78.000.- Ft-ot 2014-ben, így a tényleges támogatási összeg 962.802.-, kerekítve 963.000.- Ft
volt; a költségvetési támogatás így összesen 1.686.802, kerekítve 1.687.000.- Ft-ot tett ki; a
2012. évben beérkezett 94.587.- Ft és a 2013. évben megkapott 67.709.- és 2013. évben
felhasznált SZJA 1%-ból 162.296.- Ft bevétel keletkezett. Ezek összesen 2.203.688.-,
kerekítve 2.204.000.- Ft-ot tesznek ki; a banki kamatok bevétele 180.522.- kerekítve
181.000.- Ft volt, a kerekítésekből adódó bevétel pedig 590.- Ft-ot tett ki. Így a Társaság
összes bevétele 2.384.210.- kerekítve 2.385.000.- Ft volt (ebből a közhasznú tevékenység
bevételei kerekítve 2.300.000.- Ft-ot tettek ki).
2. A Társaság közhasznú tevékenységének ráfordításai, azaz kiadásai a következők voltak:
anyagjellegű ráfordítások összesen 975.886.- kerekítve 976.000.- Ft-ot tettek ki. Ebből az
anyagköltség 31.421.- Ft (irodaszer 17.201.- Ft volt egyéb anyagköltség 14.220.-) volt;
igénybe vett szolgáltatásokra 703.601.- Ft-ot költöttünk (köztük a ügyviteli szolgáltatásra

448.750.- Ft-ot, postára 36.280.- Ft-ot, egyéb igénybe vett szolgáltatásra 16.383.- Ft-ot, egyéb
nem nevesített szolgáltatásokra 202.188.- Ft-ot költöttünk, amelyben benne foglaltatik
oklevélnyomtatás 10.893.- Ft, tanulmányi verseny-szervezési szolgáltatás 171.000.- és
domain-név, ill. tárhely szolgáltatás 20.295.- Ft értékben); Egyéb szolgáltatások keretében
pedig 240.864.- Ft-ot költöttünk (köztük hatósági díjakra, pályázati díjra 3000.- Ft-ot,
pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjakra, azaz bankköltségre 160.817. Ft-ot, FIEC-tagdíjra
77.047.- Ft-ot);
Személyi jellegű ráfordításokra a Társaság 1.491.888.- kerekítve 1.492.000.- Ft-ot
költött. Ezen belül bérköltségre 1.180.239.- Ft-ot fordítottunk, amely tartalmazza
tanulmányi verseny szervezésével kapcsolatos megbízási díjak bruttó értékét 513.000.- Ft-ot,
a tudományos és tanulmányi verseny-díjazottaknak kifizetett bruttó összeget 667.239.- Ft-ot;
Ide sorolandó kifizetés a reprezentációra, azaz a Tanulmányi Verseny felügyelői étel-ital
ellátmányára fordított 10.130.- Ft is, továbbá a bérjárulékokra költött 301.519.- Ft is
(SZOCHO 154.305.- és EHO 147.214.- Ft).
Egyéb ráfordításokra a Társaság 506.000.- Ft-ot költött. Ezen belül közcélú juttatásként
magánszemélyek részére, azaz a tanulmányi verseny útiköltség-térítéseire 156.000- Ft-ot
fordítottunk, nonprofit szervezetnek 250.000.- (az Ókor folyóirat megjelentetésére),
gazdálkodó szervezetnek pedig 100.000.- Ft támogatást juttattunk (a Vargyas-emlékkönyv
megjelentetésére).
Így a Társaság összes ráfordításai, azaz kiadásai 2.973.774.- kerekítve 2.974.000.- Ft-ot
tettek ki.
3. A Társaságnak a tárgyévben vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos ráfordítása nem volt.
Ha a Társaság kiadásait és bevételeit összesítjük (2.974.000.- 2.385.000.- = - 589.000.-),
láthatjuk, hogy a Társaság adózás előtti eredménye, s így egyben a közhasznú működés
eredménye negatív: a veszteség - 589.000.-Ft volt. A negatív eredmény hátterében
leginkább a banki kamatcsökkentés áll, ami miatt a 2012-es 649.000.- Ft kamatbevétellel
szemben 2013-ban pusztán 181.000.- Ft-ot realizálhattunk. Az adó 1%-ok összege is a 2012es 96.000.- Ft-ról 66.000.- Ft-ra csökkent. A tagdíjbevételek is csökkentek némileg, 2012-es
462.000.- Ft-ról 2013-as 354.000.- Ft-ra. Elszámolási problémák miatt a 2013-as tanulmányi
versenytámogatás 1.041.000.- Ft-os összegéből is vissza kellett fizetnünk (2014-ben) 78.198.Ft-ot.
Harmadsorban beszámolunk a költségvetési támogatás felhasználásáról. A közhasznú
célú működésre kapott központi költségvetési támogatás 2013-ban 1.687.000.- Ft volt,
amelyből:
Az MTA-tól érkezett a Társaság működési kiadásaira 724.000.- Ft, amely összegből
dologi kiadásokra (számviteli, könyvelési szolgáltatásra, FIEC-tagdíjra, webtárhely és
domain-név szolgáltatásra) 502.122.- Ft-ot, személyi kiadásokra (honlap-fejlesztésre, a Faludi
Szilárd-díj költségeire, és a Tanulmányi versenyünk helyezettjei (6 fő) díjainak összes
költségeire) 221.878.- Ft-ot fordítottunk. A Támogatás megfelelő felhasználásáról az
Akadémiával határidőre elszámoltunk (az elszámolást az MTA elfogadta).
Az Emberi Erőforrások Minisztériumtól pályázati úton 962.802.- Ft-ot kapott
Társaságunk az Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi verseny megszervezésére, amely

összegből a versennyel kapcsolatos személyi kiadásokra (3 fő versenyszervező bruttó
díjazására járulékokkal) 637.659.- Ft-ot, dologi kiadásokra (1 fő versenyszervező számlás
kifizetésére, útiköltség-térítésre, postára etc.) pedig 325.143.- Ft-ot fordítottunk. A Támogatás
megfelelő felhasználásáról a Minisztériummal határidőre elszámoltunk (az elszámolás a
Minisztériumban elfogadás alatt áll).
A költségvetési támogatás része volt a 2012. évben beérkezett 94.587.- Ft és a 2013.
évben megkapott 67.709.- SZJA 1%-ból származó összesen 162.296.- Ft, 2013. évben
felhasznált bevétel, amelyet teljes egészében személyi kiadásokra (mégpedig a Társaság
2012-es és 2013-as ifjúsági előadói pályázatának díjaira fordította) fordított. Az összeg
felhasználása és elszámolása az előírásoknak megfelelően megtörtént.
Társaságunk vezető tisztségviselőinek nem nyújtott támogatást, sem személyi jellegű
ráfordítása nem volt, mert a közhasznú társaságunk vezető tisztségviselői ez évben sem
részesültek munkájukért, az alapszabályunknak megfelelően, juttatásban.
Összegezve, 2013-ban a Társaság bevételei 2.385.000.- Ft-ot, kiadásai pedig 2.974.000.- Ft-ot
tettek ki, így a közhasznú működés eredménye negatív, a veszteség - 589.000.- Ft volt. A
tárgyév végén a Társaság birtokában lévő források mindösszesen 11.451.000.- Ft-ot tettek ki,
így a Társaság anyagi helyzete - a keletkezett veszteség ellenére - stabilnak nyilvánítható,
ugyanakkor a bevételek növelése a jövőben, akár a tagdíjak emelése révén is, de
elkerülhetetlennek tűnik.
Budapest, 2014. május 30.
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Megjegyzések:
1. a közhasznúsági kincstárnoki jelentést a Társaság 2014. május 30-i közgyűlése elfogadta (l.
jegyzőkönyv)
2. a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót a vonatkozó, a Társaság közgyűlése
által elfogadott főtitkári jelentések alapján készült mellékelt elnöki beszámoló tartalmazza.

