
Székely András Bertalan Pro Ethnographica Minoritatum 
kitüntetése 

Székely András Bertalan okleveles építőmérnök, okleveles művelődésszociológus. A Kárpát-me-
dence magyar és nem magyar kisebbségeinek történetével, társadalmi viszonyaival három évtizede fog-
lalkozik kutatóként, különböző programok készítőjeként és szervezőjeként, a felső- és felnőttoktatás 
előadójaként. Bölcsészdoktori disszertációját a nemzeti identitás kérdéskörében 1982-ben védte meg. 
1978-1982 között a Budapesti Műszaki Egyetemen az „R" Klubot vezette, itt létrehozta a Közép-Ke-
let-Európai Klub (KKK) nevű közéleti vitakört, majd kollégiumi igazgatóhelyettesként dolgozott. Ezt 
követően múzeumi népnevelő volt a Tájak - Korok - Múzeumok Szervező Bizottságánál, majd Állami 
Gorkij Könyvtár Nemzetiségi Kutatócsoportjában és az újonnan létrejött Magyarságkutató Intézetben 
tevékenykedett, mint tudományos munkatárs. 1889-90-ben - a kisebbségpolitikai rendszerváltás első 
köztisztviselőjeként- Pozsgay Imre államminiszter mellett, a Minisztertanács tanácsosa, majd főtaná-
csosa lett. 1990-1996 között megszervezte, és egy ideig vezette a Határon Túli Magyarok Hivatalában 
a IV. Területi Főosztályt, amely a délvidéki magyarság ügyeit gondozta. 1996 óta máig vezeti a Szent 
László Akadémia Kárpát-medencei Régió Tanszékét. 1998-tól a magyarországi nemzeti kisebbségek 
kulturális közigazgatási teendőivel foglalkozik: nyolc évig aNKÖM Nemzeti és Etnikai Kisebbségek 
Főosztályán. 2006-tól az OKM Közművelődési Főosztályán vezető főtanácsos. Nyolc kötet szerzője, 
húsznak a szerkesztője, összeállítója, amelyek között tudományos, konferencia, ismeretterjesztő és 
szépirodalmi könyvek egyaránt találhatóak. A honismereti mozgalomban két évtizede vesz részt, szer-
kesztő bizottsági tagja a Honismeret folyóiratnak. Kezdeményezésére jött létre a Hunyadi Szövetség -
amelynek első főtitkára volt jelenleg a Magyar-Szlovén Baráti Társaság elnökhelyettese, a Muravi-
dék Baráti Kör Kulturális Egyesület vezetőségi tagja. 2008. május 28-án megkapta a Magyar Néprajzi 
Társaság által adományozott Pro Ethnographica Minoritatum kitüntetést. 

Eperjessy Ernő és Paládi-Kovács Attila 

In memóriám 

Búcsú Solymos Edétől1 

Ami lényege volt. ami halhatatlan, az már abban az országban 
van, ahová mindannyian vágyakozunk. Ami anyag volt. az porrá 
lett, itt van egy kis edényben. Föld lesz. virág lesz. növény lesz. És 
van egy láthatatlan hagyaték, amit ránk bízott. Az a tudományos 
munka, az a szerep, amit O ebben az országban elvállalt, amiért te-
remtetett. Tanultunk Tőle. tudományunk gazdagodott Tőle, és az 
egész ország történelmi tudata az O gyarapításával, hatásával, hoz-
zájárulásával erősödött. 

Tudományos munkásságát elárulja az a kicsi könyvecske, 
amelyben összegyűjtötték műveinek bibliográfiáját, amelyben egy 
kis életrajz is szerepel.2 Engem megragadott ennek a hátoldalán 
egy fénykép, amelyen áll, amelyen valami írást kutat szemével. 
Igen, azt is ránk hagyta. Ezt a tartást, ahogy ott kimagaslóan, egye-
nes gerinccel, vizsgálódó szemmel valamit tanulmányoz. Ilyen 
volt O. Egyenes, nem hajlott meg szélnek, viharnak sem. Nem volt 
büszke, de tartása volt. Véleménye volt mindenkiről, de nem ítél-
kezett. a dolgokat bölcs, csendes humorral mindig helyre tudta 
tenni. Ezt a tartást, ezt a magatartást, ezt is örökül hagyta nekünk. 

1 Elhangzott a jeles etnográfus, a dunai halászat nemzetközi hírű kutatója, a bajai Tílrr István Múzeum nyugal-
mazott igazgatója végső búcsúztatásán 2008. június 14-én, a bajai köztemetőben. (Szerk.) 

2 Solymos Ede munkássága. (Emlékirat és bibliográfia). Szerk : Bárth János. Kecskemét. 1994. 

Hála Józseffelvétele, 2007. 
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kollégáknak. Évekig az egyik "szomszéd várban" szolgáltam és mindig, ha Hozzá fordultam, gazda-
godva, megsegítve térhettem haza. Múltak az évek, kevesebb volt a kapcsolatom Vele. de mindig ha ta-
lálkoztunk éreztem, hogy én is sokat kaptam Tőle. Pedig nem volt tanárom, de messze, messze látott és 
ezt szívesen megosztotta mindenkivel. 

Igazi néprajzkutató volt. Különös foglalkozás ez. Meg kell szólítani embereket, beszéltetni kell őket. 
amiről nem szoktak beszélni. Amiről esetleg soha nem beszéltek. Arról a tudásról, az életről, amit éltek. 
Ehhez alázat kell és valami sugárzó, bizalmat gerjesztő magatartás. Ennek volt O a mestere. Járta a Du-
nát, járta a falvakat, felkereste a kis kunyhókat, halászcsónakokat és gyűjtötte, gyűjtötte azokat az emlé-
keket, amelyeket már senki más föl nem gyűjthet, hiszen, akiket megszólított, már rég elköltöztek. Ha-
talmas anyagot gyűjtött. És közben volt alázat benne, hogy mindezt hogyan kell a közjavára fordítani, a 
tárgyakat a hátán behozva a raktárba, ide-oda téve, ahogy annak idején a múzeumot kezelték, apróléko-
san tisztítva és éjszakákon át leltározva. Alázatos szolgálata volt ez. annak, amit hivatásul választott. 

Mindennel törődött, érezte, hogy fontos helyen van. Nemcsak a tudományt szolgálta (a halászatnak 
Herman Ottó és Jankó János után az egyik legjobb ismerője volt), hanem benne élt Baja városában és 
minden érdekelte Őt a köszönési szokásoktól Baja egykori kiválóságaiig. A város nagy szülötteinek 
emlékét Ő tartotta elevenen, Türr István-tói Jelky Andrásig, Mészáros Lázárig és ki tudja még, hány 
emberig. Felelősséget érzett, hogy e hagyomány fennmaradjon és hozzájárult éltetéséhez. 

Honpolgár volt a szó legnemesebb értelmében, aki tevékenységével, minden gondolatával a közt 
szolgálta és ezért nem várt semmit. Ezt a példát, minden tudományos eredményeden túl, nagyon szépen 
köszönjük Neked! 

Andrásfalvy Bertalan 

Meghalt az öreg huszár 
Barátom hívott fel Székelyudvarhelyről a hír-

rel: meghalt Ferenc bácsi. 
Egy nyolcvanhárom éves ember halála bizo-

nyos értelemben várható. Tudtuk azt is. hogy Fe-
renc bácsi - mióta leesett a hiúból - fájlalta a hátát 
és az élet keserves volt neki. A hír mégis megren-
dített. 

A Hargita lábánál bújik meg Ivó, ez a kicsiny, 
önálló közigazgatás nélküli, Zetelakához tartozó 
székely falu. Itt lakott a Mentéd pataka partján 
Bokor Ferenc, az egyik legderekabb székely em-
ber. akit szerencsém volt ismerni. Becsületes volt, 
család- és békességszerető. 

Halálával a „régi" generáció utolsó nagy öreg-
je távozott el a faluból. Székelyföldön is új szelek 
fújnak, s a mai székelyek már más módon keresik 
a boldogulást. 

Ferenc bácsi fiatalon - favágóként - az erdőt 
járta. Munkája a rengeteghez kötötte, csak hétvé-
genként jutott haza. De, amikor önálló családot 
alapított, akkor saját hajlékot is épített. Feleségé-
vel. Simó Reginával együtt tulajdon kezükkel rak-
ták a téglát, hogy otthonuk legyen az akkor még 
ritkán lakott tájon. Megkapaszkodtak a földben, 
mint a fa. 

Azon a vidéken a föld nem adja olcsón kincsét. A silány - és kevés - talajt szakadásig művelheti az 
ember: az alig hálálja meg. Ők mégis kitartottak. Éltek, ahogy lehetett, de mindig tisztán, csendesen. 
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Hangos szó nem hagyta el szájukat, szerették egymást. Soha, senkit nem bántottak, és ajtajuk nyitva állt 
minden becsületes ember előtt. 

Ferenc bácsi kicsi ember volt. Frici barátom úgy is hívta: „maroknyi székely". De a kicsi emberben 
benne volt az egész Székelyföld. Az „öreg" még nyolcvan éves korában is hajnalban kelt, ellátta az álla-
tokat, majd felment a hegyre (6 kilométer fölfelé), mert ott volt a rétjük, amit kaszálni kellett. Este, ami-
kor hazaért, ismét ellátta az állatokat, majd leült, és a petróleumlámpa fényénél még olvasgatott egy ki-
csit. 

Tiszta kék szemében öreg korában is mindig huncutság bujkált. Tele volt tréfás történetekkel, s nem 
kellett sokat unszolni, hogy belefogjon valamelyikbe. Nagyokat kacagtunk, ö meg csak a bajusza alatt 
mosolygott. 

Egy társaságban egyszer úgy mutatkozott be: Bokor Ferenc, az öreg huszár. Nevettük. 
S most elment az öreg huszár. Itt hagyott bennünket Székelyföld egyik legderekabb embere. Mert 

Ferenc bácsi, a maroknyi székely ember volt a javából! Mintát adott minden székelynek és magyarnak 
családszeretetből, becsületből, kitartásból és tartásból. Egész életében arról tett tanúbizonyságot, hogy 
„a székely is magyar, csak egy kicsit több"! 

Tudom, a Fennvaló már várja Őt. Megszorítja a kezét és leülteti majd maga mellé egy kicsit. És 
megkérdezi Tőle: mi újság, maroknyi székely? 

Ferenc bácsi meg majd elmeséli. Talán össze is mosolyognak. 
Romhányi András 

Közhasznúsági beszámoló 
a Honismereti Szövetség 2007. évi tevékenységéről 

Honismereti Szövetségünk Küldöttgyűlése a 2007. február 27-i tisztújító ülésén megvitatta az El-
nökség és a Felügyelő Bizottság 2006. évről szóló beszámolót és pénzügyi elszámolást, valamint a há-
rom évről szóló összegzést. Az Elnökség és a tagszervezetek javaslatai alapján megfogalmazta ajánlá-
sait a 2007. évre, amelyek alapján az Elnökség meghatározta éves munkáját. Ennek megfelelően az 
alábbi az alábbiakat végeztük: 

Szervezeti életünk: 
- a Szövetség Küldöttgyűlése egy alkalommal ülésezett, amelyen megvitatta és elfogadta a 2006. 

évről szóló közhasznú beszámolót és pénzügyi elszámolást, valamint a 2007. évre szóló feladat és költ-
ségtervet és a Felügyelő Bizottság jelentését; 

- a z Elnökség a feladattervnek megfelelően négy alkalommal ülésezett (február 27, április 16. októ-
ber 18 és december 6), az elnök meghívóban jelzett napirendi pontok szerint. Az üléseken megbeszél-
tük az országos és helyi szinten elvégzendő aktuális tennivalókat, előkészítettük, szakmai javaslatokkal 
segítettük a rendezvényeket. Áttekintettük a két ülés között végzett munkát, az Elnökség tagjai tájékoz-
tatást adtak a megyéjükben történt eseményekről, rendezvényekről. Az elnökségi ülésekről emlékeztető 
készült, amelyet az Elnökség tagjai megkaptak. 

- A Felügyelő Bizottság február 6-i ülésén áttekintette a 2006. évi rendezvényeket és a pénzgazdál-
kodást. Március 20-án rendkívüli ülést hívott össze az elnök, ahol a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Egyesület által benyújtott óvás alapján felülvizsgálták a februári tisztújító küldöttgyűlés választási 
eredményét. Megállapításaikról jegyzőkönyv készült, amelyet minden elnökségi tag megkapott 

- a Honismeret folyóirat Szerkesztő Bizottsága hat alkalommal ült össze a soron következő szám 
anyagának összeállítására. Megvitattuk a közlésre szánt írásokat, a Honismereti Akadémia és a Bat-
thyány évforduló tematikus számát, az Évfordulónaptár adatai alapján megterveztük ajeles évfordulók-
ra emlékező írásokat (javaslatot tettek a bizottság tagjai a felkérendő szerzők személyére). Megszer-
kesztettük a konferenciák közlésre szánt anyagát, közzé tettük szervezeti életünk híreit, február 14-én 
ünnepi szerkesztőbizottsági ülésen emlékeztünk a folyóirat harmincöt évfolyamára, ahova meghívtuk 
valamennyi korábbi szerkesztő bizottsági tagot, és a leggyakoribb szerzőket. Április 19-én. június 
14-én, szeptember 14-én, október 17-én a Művelődési Intézetben, december 11-én a Magyar utcában 
ültünk össze. 
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- az Elnökség által felkért szakmai ad hoc bizottságok közreműködtek a rendezvények programjai-
nak összeállításában, a témakörök kijelölésében, az előadók kiválasztásában, felkérésében. 

- Megyei tagszervezeteink alapszabályuknak megfelelően hívták össze közgyűlésüket, elnökségi 
üléseiket, vállalkoztak országos illetve regionális rendezvények közös szervezésére. 

- Szervezeti életünk működtetéséhez az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól, és a Nemzeti Civil 
Alaptól nyertünk pályázati támogatást. 

* * * 

Országos rendezvényeink a feladattervnek megfelelően tagjaink továbbképzését szolgálták: 
- a Határokon átívelő honismereti kapcsolatok konferenciája két helyszínen került megrende-

zésre. A dunántúli régió küldöttei (62 fő) a Vas Megyei Honismereti Egyesület szervezésében Szombat-
helyen március 23-25 között, míg Észak-Magyarország és Budapest küldöttei (57 fő) a Pest Megyei 
Honismereti Egyesület által Aszódon március 30-április 1. között rendezett konferencián vettek részt, 
mindkét helyen szép számban kiegészülve határon túli résztvevőkkel, ill. előadókkal. Mindkét rendez-
vény nagyszerű áttekintést adott a meglévő kapcsolatok tartalmáról, gyakoriságáról és a továbblépés le-
hetőségeiről. feladatairól. A konferenciák megrendezéséhez a Nemzeti Civil Alaptól nyertünk támoga-
tást-, 

- április 20-án Bóta Piroska javaslatára és szervezésében jótékonysági bál résztvevői voltunk, 
amelynek bevételét a folyóirat előállításának segítésére ajánlottak fel a résztvevők; 

- a XXXV. Országos Honismereti Akadémiára július 2-6-a között került sor a Veszprém Megyei 
Honismereti Egyesülettel közös szervezésben, 175 hazai és határon túli résztvevővel, (tag és társzerve-
zetek küldöttei, jelentkezői). Előadások és korreferátumok hangzottak el a Honismeret és kulturális tu-
rizmus témakörben - többféle megközelítésből. A szekcióüléseken a küldöttek kicserélhették tapaszta-
lataikat. módszereiket a témakörben. A résztvevők a tartalmas szakmai program keretében - egész na-
pos tanulmányúton - megismerkedhettek a megy tárgyi és szellemi kulturális értékeivel, idegenforgal-
mi érdekességeivel: Rendezvényünket a Nemzeti Kulturális Alap. a Művészeti és Szabadművelődési 
Alapítvány. Veszprém Megye Közgyűlése és Veszprém város önkormányzata támogatta; Nagy segítsé-
getjelentett a közgyűjtemények munkatársainak közreműködése, az ajándék könyvek sokasága is. 

- a XII. Országos Kiadványszerkesztői Konferencia házigazdája a Pest Megyei Honismereti 
Egyesület volt Vácon szeptember 28-30-a között. A 63 résztvevővel a honismeret-helytörténeti kiad-
ványok közgyűjteményekben betöltött szerepét vitattuk meg. jeles hazai és határon túli előadók segítsé-
gével. Örvendetesen sok kiadvány bemutatására került sor az előadások során. A konferencia a Nemzeti 
Kulturális Alap és a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány támogatásával jöhetett létre; 

- a VI. Országos és regionális Iskola és Honismeret Konferencia szervezője ezúttal is a Baranya 
Honismereti Egyesület volt Pécsen november 10-1 l-én. A mintegy ötven résztvevő az első nap dél-
utánján Kodály Zoltán pécsi tevékenységére emlékezett egy szép hangverseny kíséretében. Másnap az 
ifjúsági turizmus, a tanulmányi kirándulások szervezésének témakörében hangzottak el előadások, kor-
referátumok, hasznosítható javaslatok. A rendezvény létrejöttét a Művészeti és Szabadművelődési Ala-
pítvány és Pécs Város önkormányzata támogatta; 

* * * 

Az Ifjúságot mozgósító rendezvényünk: 
- a XII. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia volt, amelyet a Heves Megyei honismereti 

Egyesülettel és a Forrás Gyermek és Ifjúsági Központtal közösen szervezetünk Egerben, október 
29-november 1. között. 65 fő részvételével (ebből 54 volt a hazai és határon túli diák). Az előző évi ja-
vaslat alapján a várak történetével, védelmével foglalkoztak a felnőtt előadók (5 fő) és a diák korreferá-
lók. összesen harmincnégyen. A nagyszerű program megvalósítása a Nemzeti Kulturális Alap és a Mű-
vészeti és Szabadművelődési Alapítvány támogatásával vált lehetővé. 

* * * 

Szövetségünk folyóirata. a HONISMERET hat alkalommal jelent meg. számonként 1000 példány-
ban (a hármas, akadémiai tematikus szám 1300 pl-ban), 7-9 ív terjedelemben. Az előfizetők száma 
618-ra csökkent, az eladott példányok száma számonként 50-60 db. volt. A rendezvények résztvevői-
nek ajándék példányokat juttattunk. A folyóirat a Nemzeti Kulturális Alap jelentős támogatása nélkül 
nem jelenhetett volna meg. A hatos, Batthyányra emlékező tematikus számot a Nemzeti Évfordulók Tit-
kársága támogatta. A lap terjesztéséhez az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól nyert támogatást 
használtuk fel. 
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Rendezvényeink szervezéséhez, pénzügyleteinek könyveléséhez az Oktatási és Kulturális Minisz-
tériumtól, és a Nemzeti Civil Alaptól nyert pályázati támogatást használtunk fel. 

* * * 

Megyei egyesületeink 2007-ben is nagyon sokrétű, tartalmas munkát végeztek. Az Elnökséggel kö-
zösen szervezett rendezvényeken túl helyi konferenciákat, honismereti napot, évfordulós megemléke-
zéseket szerveztek, több helyen határon túli kapcsolatok ápolására is felhasználva a programot. Az 
egyesületek tagjainak összetartását szolgálták a tanulmányutak, kirándulások. Néhány megyében ha-
gyománya van a megyei honismereti vetélkedőnek általános és középiskolás diákok részvételével. A tá-
borokat nem tudtuk ugyan támogatni, de a megyei egyesületek segítettek a szervezésben. 

Az országos és megyei, helyi rendezvényeken sok száz diákkal és felnőttel kerültünk alkalmi - néha 
rendszeressé váló - kapcsolatba. Munkáját mindenki térítés nélkül, a mozgalom iránti elkötelezettség-
gel végezte. Eredményeink közösek, a munkában való részvételért mindenkinek köszönetet mondunk! 

Budapest. 2008. február II. 
Bartha Éva 

titkár 

M é r l e g 
Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege 

2007. év 
adatok ezer Ft-ban 

Előző évek 
Sorszám Tétel megnevezése Előző év helyesbítése Tárgyév 

1. A. Befektetett eszközök ( 2 - 4 sorok) 146 50 
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 146 50 
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 
5. B. Forgóeszközök ( 6 - 9 sorok) 3.521 2.007 
6. I. KESZLETEK 
7. 11. KOVETELESEK 51 1.416 
8. III. ERTEKPAPITOK 
9. IV. PENZESZKOZOK 3.470 591 

10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 5. sor) 3.667 2.057 

11. C. Saját tőke ( 1 2 - 16 sorok) 1.195 1.157 
12. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 
13. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMENY - 1.606 1.194 
14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 
15. IV. KÖZH. TEVÉK. TÁRGYÉVI EREDMÉNYE 2.801 - 37 
16. V. VALLALK. TEV. TÁRGYÉVI EREDMENYE 
17. D. Tartalék 
18. E. Céltartalék 
19. F. Kötelezettségek ( 2 0 - 2 1 sorok) 2.472 900 
20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2.400 900 

21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 72 
22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 3.667 2.057 

(11. + 17.+ 18.+ 19. sor) 
Budapest, 2008. február 14. 
Készítette: Gál Sándor né 

Halász Péter sk. 
szövetség elnöke 
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E r e d m é n y l e v e z e t é s 
Egysz eres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának 

eredmény levezetése 

2007. év 
adatok ezer Fr-ban 

Sorszám 
Előző évek 

Tétel megnevezése Előző év helyesbítése Tárgyév 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 14.183 11.146 
2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 14.183 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 
11.146 

3. I. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 52 599 

4. a) alapítótól 

5. b) központi költségvetéstől 

6. c) helyi önkormányzattól 

7. 

8. 

d) társadalombiztosítástól 

e) egyéb 52 599 

9. 2. Továbbutalási céllal kapott 1.400 1.650 

10. 3. Pályázati úton elnyert támogatás 8.927 5.212 

II. 4. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 3.798 3.671 

12. 5. Tagdíjból származó bevétel 

13. 6. Egyéb bevétel 6 14 

14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 

15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1 +2.) 

16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 

17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 

18. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./l.) 14.183 11.146 

19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./1I.+B./2.) 

20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 11.382 11.183 

21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 10.996 11.087 

22. Ebből: továbbutalt támogatás 1.400 1.650 

23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 

24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 386 96 

25. 4. Ráfordításként nem érvénvesíthető kiadások 

26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1 .+2.+3.+4.) 

27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 

28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 

29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 

30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 

I l l 



E r e d m é n y l e v e z e t é s 
Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának 

eredménylevezetése 

2007. év 
adatok ezer Ft-ban 

Sorszám 
Előző évek 

Tétel megnevezése Előző év helyesbítése Tárgyév 

31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.) 3.187 59 

32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi 
eredménye (A./I.-E./I.-E./4.)' 3.187 59 

33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi 
eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) 

34. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.) — 386 - 96 

35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált 
eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) - 386 - 96 

36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált 
eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 

37. I. Adózás előtti eredmény ( ( B./1.-F./1.) ± H./2.) 

38. J. Fizetendő társasági adó 

39. K. Tárgyévi eredmény 2.801 - 37 

40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi 
eredménye ((A./I.+A./II.) - (E./1 .+E./2.+E./3.)) 2.801 - 37 

41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi 
eredménye (I.-J.) 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1.423 

43. 1. Bérköltség 1.165 

44. ebből: - megbízási díjak 1.165 

45. - tiszteletdíjak -

46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 94 

47. 3. Bérjárulékok 164 

48. B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 220 

49. C. Értékcsökkenési leírás 96 

50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 9.444 

51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) -

52. F. Tárgyévi, APEH által kiutalt SzJA 1% összege 120 

Budapest. 2008. február 14. 

Készítette: Gál Sándorné 
Halász Péter sk. 
szövetség elnöke 
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2007. évben pénzügyileg megkapott támogatások felhasználása 

adatok ezer Fi-ban 

Támogatási cél 
2007. évi 2007. évben 
pénzügyi pénzben kapott 

ráfordítások támogatások 

Honismeret folyóirat 5.248 

Határon átívelő kapcs. Konferencia 528 

XII. Orsz. Itj. Honismereti Akadémia 962 

XXXV. Orsz. Honismereti Akadémia 1.346 

Iskolai Honismereti Konferencia 45 

Kiadványszerkesztői Konferencia 97 

Egyéb közhasznú működési cél 1.211 

3.570 

230 Felhasználás: 2006-2007 év 

600 

1.411 Felhasználás: 812 eFt 2007-2008 év 

Összesen: 9.437 5.811 

Közvetített támogatás 1.650 1.650 
(Bácsország Vajdasági Honismereti Társaságnak) 

ÖSSZESEN: 11.087 7.461 

Budapest, 2008. február 28 

Halász Péter 
szövetség elnöke 
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