
2019. évi pénzügyi helyzet 
 

 
A MRTT 2019. évi számviteli beszámolója alapján kijelenthető, hogy a társaság gazdálkodása nemcsak 
takarékos, de eredményes is volt, és összhangban állt a működési célokkal. Részletesebben a beszámoló 
és a gazdálkodás az alábbiakkal jellemezhető. 
 
Bevételi szerkezet: 
 
A MRTT összes cél szerinti tevékenységének bevétele 2019-ben 10.560.000 Ft volt, amely 45%-kal 
haladta meg az előző évi bevételeket.  
A SZJA felajánlások összege 72%-kal emelkedett és 2019-ben 122.134 Ft-t ért el. A tagdíjak összege 
szintén pozitívan változott, 13%-os emelkedés mellett 2019-ben 1.811.000 Ft-ot tett ki. A Társaságnak a 
Pallas Athéné Alapítványokhoz benyújtott 2019-es konferenciapályázata sikertelen volt. 
 
A megszervezett nagykonferenciák regisztrációs díjbevételei a következőképpen alakultak: 
7th CERS Conference (Sopron, 2019. október 9–11): 7.756.148 Ft 
XVII. MRTT köz- és vándorgyűlés (Sopron, 2019. október 11): 277.000 Ft 
Fiatal Regionalisták XI. Konferenciája (Győr, 2019. június 21–22): 276.000 Ft 
A bevételek többsége tehát a konferenciarendezésnek köszönhető. A Társaságnak 2019-ben vállalkozási 
tevékenységből bevétele nem volt. 
 
Kiadási szerkezet: 
 
A MRTT alapcél szerinti közhasznú tevékenysége konferenciák, szakmai fórumok és tanácskozások 
szervezése, kiadványok készítése, nemzetközi szervezetek munkájába való bekapcsolódás, illetve a 
regionális tudomány megismertetése és érdekeinek képviselete. A cél szerinti tevékenység ráfordításai 
összhangban vannak a Társaság alapcéljaival: A MRTT 300.000 Ft-tal támogatta a Tér és Társadalom 
folyóiratot és 168.204 + 95.000 Ft-tal a Deturope különszámot. 250 Eurót fordított az intézményi ERSA 
tagságra, 200.000 Ft-t a Kiváló Ifjú Regionalista Díjra, továbbá kb. 330.000 Ft-t működésre (könyvelés: 
260.350 Ft; bankszámlavezetés: 22.800 Ft; tranzakciós illeték: 24.293 Ft; forgalmi jutalék: kb. 20 ezer Ft). 
A tárgyévben a személyi jellegű ráfordítások 116.500 Ft-ot tettek ki, ez egy fő adminisztrátor éves 
megbízási díját fedte le (TéT postázás, tagnyilvántartás frissítése, titkári adminisztráció támogatása). 
 
A társaság választott tisztségviselői díjazásban nem részesültek. 
 
A nagy konferenciák kiadásai a következők voltak. 
Fiatal Regionalisták XI. Konferenciája: 239.000 Ft (catering) 
7th CERS Conference és XVII. MRTT köz- és vándorgyűlés: 7.896.225 Ft (catering, plenáris előadók és 
szervezők szállása és utazási költségeik, reprezentációs költségek, grafikai tervezés és nyomdai munkák, 
CERS honlap, Young Scientist Award, ajándékok, terembérlet, helyi segítők díjazása, CERS kötet 
szerkesztése és nyelvi lektorálása, illetve a számlázz.hu és banki tranzakciók költsége) 
 
A Társaság 2019-es cél szerinti tevékenység ráfordításai 9.172.000 Ft-t tettek ki.  
 
Eredmény, összegzés:  
 
A Társaság 2019. évi cél szerinti eredményében 1.388.000 Ft nyereség realizálódott. A nyereséghez a 
takarékos kiadási oldal mellett a tagdíjak összegének emelkedése és a konferenciák pozitív eredménye is 
hozzájárult (Fiatal Regionalisták XI. Konferenciája: + 37.000 Ft, 7th CERS Conference és XVII. MRTT 
köz- és vándorgyűlés: + 136.923 Ft). 
 
A MRTT pénzeszközeinek összege 2019-ben 6.840.000 Ft volt, 28%-kal több mint előző évben. A 
Számvizsgáló Bizottság javaslata, hogy a Társaság a címzett támogatásokat (Kiváló Ifjú Regionalista Díj, 
Tér és Társadalom támogatása) kezelje elhatárolt kötelezettségként, hiszen a pénzeszközök növekedését 
alapvetően a még ki nem fizetett támogatások okozzák.  
 
Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel a társaság nem rendelkezik. 
 
A Társaság működőképességének fenntartásában és az infrastruktúra működésében (honlap, titkárság) 
továbbra is a MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete segít, amiért külön köszönet illeti az intézmény 
vezetőit. 
 
Debrecen, 2020. 09. 30.     
     A Számvizsgáló Bizottság nevében: Dr. Csomós György, elnök 


