
2020. évi pénzügyi helyzet 
 

A MRTT 2020. évi számviteli beszámolója alapján kijelenthető, hogy a társaság gazdálkodása takarékos 
és összhangban állt a működési célokkal. Tárgyévben a bevételi és a kiadási szerkezetre is alapvető 
hatással volt a koronavírus-járvány: a társaság rendezvényeinek egy része elmaradt, másik része online, 
illetve hibrid módon került megrendezésre. Részletesen a gazdálkodás az alábbiakkal jellemezhető. 

 
Bevételi szerkezet: 
A MRTT összes cél szerinti tevékenységének bevétele 2020-ban 3.627.000 Ft volt, amely harmada (34%) 
volt csak az előző évinek. 

Az SZJA felajánlások összege 41,5%-kal emelkedett és 2020-ban 172.841 Ft-ot ért el. 
A tagdíjak összege 12%-kal csökkent és 1.586.000 Ft-ot tett ki. Ezt egyrészt az okozta, hogy a 

tagdíjbefizetők száma ugyan 10 fővel emelkedett (2019: 218 fő, 2020: 228 fő), ugyanakkor egyre több az 
online tagdíjat/illetménylapot (2019: 66%; 2020: 71,4%) és a kedvezményes (diák/nyugdíjas) díjat fizető 
tag (2019: 45 fő; 2020: 49 fő). Másrészt a korábbi évek elmaradásait tárgyévben kevesebben rendezték (a 
közgyűlési választási évek szoktak ebből a szempontból kiemelkedni, 2019 is ilyen volt). 

A Társaságnak a Nemzeti Együttműködési Alap 2021. évi Támogatási Programjára 2020 őszén 
benyújtott működési és konferenciapályázata sikertelen volt. 

A Társaságnak a Nemzeti Együttműködési Alap 2020. évi Támogatási Programjára 2019 őszén 
benyújtott működési és konferenciapályázata sikeres volt. Az elnyert 800.000 Ft-ból a beszámolási évre 
762.000 Ft jutott (a fennmaradó rész éven áthúzódó tétel). 

Az MRTT sikerrel pályázott a Regionális Kutatás Alapítvány Illés Iván Programja keretében három 
rendezvény kiegészítő támogatására, amelyekre együttesen 90.000 Ft-ot nyert el. 

Egy konferencia került regisztrációs díjjal megszervezésre: A XVIII. MRTT köz- és vándorgyűlés 
(Online/hibrid, 2020. október 27–30.): 798.000 Ft volt a díjbevétel. 

Két bevétel adódott kisebb rendezvényszervezésből, együttesen 90.000 Ft értékben. 
A Társaságnak 2020-ben vállalkozási tevékenységből bevétele nem volt. A bevételek többsége tehát a 

tagdíjaknak, a konferenciarendezésnek és a NEA pályázatnak köszönhető. 
 

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 tárgyévben a személyi jellegű ráfordítások 1.369.250 Ft-ot tettek ki. A MRTT 1.153.000 Ft-tal 
támogatta a Tér és Társadalom folyóiratot (a korábbi évek erre szánt felhalmozásai megbízási szerződés 
keretében, a szerkesztőség tagjainak kerültek kifizetésre). A további személyi jellegű ráfordítások 216.250 
Ft-ot tettek ki, ez egy fő adminisztrátor éves megbízási díját fedte le (TéT postázás, tagnyilvántartás 
frissítése). 

A Társaság 177.757 Ft-tal támogatta a Deturope különszámot. 250 eurót fordított az intézményi ERSA 
tagságra, 250.000 Ft-ot a Kiváló Ifjú Regionalista Díjra, továbbá kb. 300.000 Ft-t működésre (könyvelés: 
245.110 Ft; bankszámlavezetés: 22.800 Ft; tranzakciós illeték: 10.359 Ft; forgalmi jutalék: 9.392 Ft; 
számlázz.hu: 12.573 Ft). Emellett a CERS kötet nyelvi lektorálása 300.000 Ft volt. A postaköltség kb. 
120.000 Ft-ot tett ki. A rendezvényekhez, működéshez kapcsolódó belföldi kiküldetések hozzávetőleg 
145.000 Ft-ot tettek ki. A rendezvényekhez kapcsolódó catering, informatikai és egyéb költségek 
együttesen 250.000 Ft kiadást jelentettek. A 2022. évi ERSA kongresszus szervezéséhez kapcsolódva 
(két elnöki kiutazás az ERSA megbeszélésekre) mintegy 200.000 Ft utazási és szállásköltség adódott. 

A Társaság 2020-as cél szerinti tevékenység ráfordításai 4.188.000 Ft-ot tettek ki, amely 45,7%-a volt 
az előző évinek. Ebből jelentősebb passzív időbeli elhatárolások (jövőbeli követelésekre elkülönítve) a 
következők voltak. 38.000 Ft a NEA éven áthúzódó kiadásaira. 1.050.000 Ft öt korábbi, még fel nem 
használt Kiváló Ifjú Regionalista Díjra. A Társaság választott tisztségviselői díjazásban nem részesültek. 

 
Eredmény, összegzés:  
A Társaság 2020. évi cél szerinti eredményében 561.000 Ft veszteség realizálódott. A veszteséget 
alapvetően a korábbi években felhalmozódott és korábban el nem határolt kiadások tárgyévi kifizetése 
(Tér és Társadalom támogatása), illetve elhatárolása (Kiváló Ifjú Regionalista Díjak) vezettet. 

Átmenő tételként jelentkezett az ERSA-RSAI Individual Membership, amit a tagok befizetnek forintban 
az MRTT-nek, majd a Társaság továbbutalja egyben, euróban. Ez tárgyévben 970 euró volt (97 főre). 

A MRTT pénzeszközeinek összege 2020-ban 7.321.000 Ft volt, 7%-kal több mint előző évben. 
Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel a társaság nem rendelkezik. 
A Társaság működőképességének fenntartásában és az infrastruktúra működésében (honlap, 

titkárság) továbbra is a MTA KRTK RKI segít, amiért külön köszönet illeti az intézmény vezetőit. 
 
Debrecen, 2021. 10. 28.     
     A Számvizsgáló Bizottság nevében: Dr. Csomós György, elnök 


