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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
2013. ÉV 

A Társágról általában: 
A Társaság alapításának éve 1990.  
Bejegyzésének dátuma: 1990.12.02. Főv. Bíróság Pk. 644001/1 sz. ügyirattal 3115 

sorszám alatt.  
Adószáma: 19655866-1-42 
A Társaság jogi személy, a 2011. évi civil törvény alapján önálló társadalmi 

szervezetként működik. A Társaság az MTA Hadtudományi Bizottságával közösen, tagjaik 
kutatási eredményeinek megjelentetése céljából kiadja a Hadtudomány folyóiratot.  

A társaság céljáról általában: 
o a hadtudomány fejlesztése, az egyetemes biztonság problémáinak tudományos vizsgálata; 
o a hadtudomány és más kapcsolódó tudomány-ágak iránt érdeklődő, azokkal tudományos 
o igénnyel foglalkozó vagy foglalkozni kívánó érdeklődők összefogása; a hadtudomány 

fejlődésének szolgálata; a tudományos eredmények gyakorlatban való alkalmazásának 
segítése; 

o megfelelő fórum biztosítása a társaság tagjai részére ismereteik bővítésére, kutatásaik 
segítésére, szakmai eredményeik terjesztésére, publikálására, szakmai színvonaluk 
emelésére, érdekeik védelmére; 

o a magyar hadtudományi élet hagyományainak ápolása, a szakmai egység és az együvé 
tartozás érzésének, gyakorlatának erősítése. 

Támogatásainkról általában: 
2013-ban legjelentősebb támogatónktól, a Honvédelmi Minisztériumtól 3.000 eFt 

támogatásban részesültünk. További két jelentős támogatónk a Magyar Tudományos 
Akadémia (900 eFt) és a Honvéd Vezérkar Hadtudományi Alapítvány (750 eFt) volt.  

Tagdíjbevételünk majdnem 1.500 eFt volt, az SZJA 1%-os felajánlásból mintegy 100 
eFt támogatásban részesültünk. 

Kiadásainkról általában: 
Kiadásaink közül az egyik legnagyobb a Hadtudomány című folyóirat megjelentetése, 

ez a tétel összesen meghaladja a kétmillió Ft-ot (a szerkesztés, a nyomdai előkészítés, az 
előállítás és a terjesztés költségeit beleértve).  

A Társaság által odaítélt Tanárky-díj illetve Korponay-díj kiadásai mintegy 400 ezer 
forintot tettek ki.  

További jelentős tétel az elnök, a titkárságvezető és a könyvelő díjazása, ezek 
összességében (személyi és dologi kiadások vonatkozásában) közel 3,3 millió forintos tételt 
jelentettek.  

 
Kimutatás a beérkezett támogatásokról és juttatások felhasználásáról 
a) Támogatások megoszlása  
 
Megnevezés 

 
Összeg Ft-ban 

Bevételek  
1. Támogatások  
         Alapítványi támogatás/Honvéd vezérkar 750.000 
         Magyar Tudományos Akadémia 900.000 
         Honvédelmi Minisztérium 3.000.000 
         Szponzori támogatás - 
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         Pályázati úton elnyert támogatás - 
Támogatások összesen:  4.650.000 
2. Tagdíjak 1.495.200 
3. Egyéb bevételek 92.279 
          SZJA 1% adomány 82.152 
          Kamatbevétel 10.127 
4. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1.065.750 
5. Tanárky-emlékhelyre adományok 175.000 
Bevételek mindösszesen: 7.475.229 

       
b) Vagyon felhasználásával kapcsolatos tételek: 
 
Megnevezés 

 
Összeg Ft-ban 

Kiadások  
1.Személyi jellegű ráfordítások  
         Bérköltség 1.325.135 
         Megbízási díjak 1.380.300 
         Tiszteletdíjak 990.000 
         Személyi jellegű egyéb kifizetés (díjak) 320.057 
         Bérjárulékok 957.816 
Személyi összesen 4.973.308 
2.Anyagi jellegű ráfordítások  
         Fenntartási, karbantartási, javítási költségek, 
értékcsökkenés 

162.185 

         Postaköltség 319.015 
         Kiadvány szerkesztési, nyomdaköltségei 1.338.435 
        Tudományos, ügyviteli, számviteli, pénzügyi 
kiadások 

632.425 

        Egyéb kiadások 273.248 
        Plakett, gyűrű 51.687 
        Nyomtatvány irodaszer költségek 129.075 
Anyagi jellegű szolgáltatások összesen 2.906.070 
3. Nem anyagi jellegű szolgáltatások  
        Bankköltség 123.480 
Nem anyagi jellegű szolgáltatások összesen 123.480 
Kiadások mindösszesen 8.002.858 
 

 Budapest, 2014. február 28.   
 
 (Gáspár Tamás)      (Nagy László) 
 elnökhelyettes      elnök 
 


