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Az 1983-ban alakult Magyar Kriminológiai Társaság a kriminológia és a 

büntetőpolitika elméleti és gyakorlati kérdései iránt érdeklődő szakemberek 

társadalmi egyesülése, amelynek célja a kriminológia fejlődésének előmozdítása, 

eredményeinek széleskörű megismertetése és a különböző országok szakemberei 

közötti együttműködés erősítése. A Társaság több mint háromszáz tagja között 

ügyvédek, ügyészek, bírák, pártfogó felügyelők, joghallgatók éppúgy jelen 

vannak, mint a bűnügyi tudományok legnevesebb hazai elméleti képviselői. Az 

elmúlt három évtizedben a Társaság az érintett szakmák mind szélesebb körű 

bevonásával törekedett arra, hogy a bűnözés és a bűnözéskontroll aktuális 

kérdéseinek sokoldalú megismerésére és értékelésére termékeny fórumot 

biztosítson. 

 

A társaság cél szerinti besorolása: tudományos tevékenység. 

 

A társaság elnöke:   Dr Gönczöl Katalin 

A társaság főtitkára:       Dr Kadlót Erzsébet 

  

A Magyar Kriminológiai Társaság 2016. évi beszámolójának elkészítése során az 

egyes mérlegtételek értékelésének, eredmény kimutatásának elkészítésekor a 

Civil törvény, a számviteli-, illetve a társasági adó szabályozását tartalmazó 

törvények vonatkozó előírásait érvényesítette. A beszámolót Somogyi Edit 

okleveles közgazda, adószakértő (PM nyilvántartási száma: 132260, illetve 

ASZ3119406) készítette. 

 

A beszámoló nincs könyvvizsgálattal alátámasztva. 

 

A Társaság  kettős könyvvitelt vezető, közhasznú szervezet, az általános 

forgalmi adónak nem alanya. 

 

A Társaság a 2016-os gazdálkodási évben vállalkozási tevékenységet nem 

folytatott, ezért a tárgyévi vagyonváltozás megállapításakor kizárólag cél 

szerinti bevételeket és  ráfordításokat  kellett számba vennie. 

 

A cél szerinti  bevételek 2016-ban: 

 Tagdíjakból 

 Kapott - vissza nem térítendő -  támogatásokból 

 SZJA 1 %-ából és 

 Realizált kamatokból származtak.  

 

 

 



 

 

Eredményesség, a mérleg tartalma 
 

A Magyar Kriminológiai Társaság 2016. évi adózás előtti eredménye és az 

alapítványi vagyon változása egyaránt   4.727  Ft volt.   

A 2016. év mérleg főösszege 2.902.235 Ft volt. 

 

 

 

Eszközök 
 
A mérlegben kimutatott Eszközöket a pénzeszközök és az aktív időbeli 
elhatárolások alkották.  
 

A pénzeszközök összege  2.885 ezer Ft volt 2016. december 31-én.  

A bankszámlánkon 2.841 ezer Ft, a házipénztárban 44 ezer Ft volt az évvégi 

záróállomány. A bankszámlák közül a folyószámlán 824 ezer Ft, a lekötött 

betétszámlán 2.017 ezer Ft volt a mérleg fordulónapján.  

A pénzeszközök az összes eszköz 99,4 %-át alkották (2015-ben ez az arány 

99,3% volt).  

A Magyar Kriminológiai Társaság pénzügyi helyzete folyamatosan stabil és 

kiegyensúlyozott volt a gazdálkodási év folyamán.  

 

A civil szervezet az aktív időbeli elhatárolások között mutatta ki azt a 

rendszerhasználati díjat (17 ezer Ft), amelynek számlája 2016-ban beérkezett, 

azonban a 2017-es gazdálkodási év ráfordításait fogja terhelni (számlázó 

program  2017. évi díja). Az aktív időbeli elhatárolások  a mérlegfőösszeg 0,6 % -

át képvisletkék. 

 

Források 
 
A mérlegben kimutatott Forrás oldalt a saját tőke, a rövid lejáratú 
kötelezettségek  és a passzív időbeli elhatárolások összege alkotta.  
 

A 2015. évi vagyoncsökkenés  eredménytartalékba kerülésével a tőkeváltozás 

1.349 ezer Ft,  tárgyévi összes vagyonnövekedés  5 ezer Ft.  

Mindezek eredőjeként  a saját tőke pozíció javult, összege 1.354 ezer Ft 

(források 46,7 %-a, amely a bázisidőszaki mutatóhoz mérve 7,0 százalékpontos 

növekedést jelentett). 

 



A szervezet kötelezettségei 156 ezer Ft-ot tettek ki 2016. 12.31-én. A 

kötelezettségek között mutatta ki 2016. december 31—én: 

 2016. december havi  befizetendő SZJA-t (20 ezer Ft) 

 2016. december havi  befizetendő szakképzési hozzájárulást (2 ezer Ft) 

 2016. december havi befizetendő szociális hozzájárulási adót (36 ezer Ft) 

 2016. december havi befizetendő nyugdíjjárulékot (14 ezer Ft) 

 2016. december havi befizetendő egészségbiztosítási járulékot (9 ezer Ft) 

 2016. december havi nettó megbízási díjakat (75 ezer Ft) 

 

A Magyar Kriminológiai Társaság valamennyi kötelezettségét – határidőre – 

teljesítette. 

 

A passzív időbeli elhatárolások összege 1.392 ezer Ft volt.  E mérlegsor 

tartalmazza a Congress Line Kft. 2013. évben adott támogatásának 2015-2018. 

évre jutó összegét. A 2016. évre számított  összeget a szervezet átvezette 

egyéb bevételei közé. A 2017-2018-ra jutó maradvány 1317 ezer Ft. A 

fennmaradó 75 ezer Ft a 2017-ben beérkező, de 2016-ot terhelő könyvelési 

munkadíj (2016. IV. negyedév). 

 

Bevételek, költségek és ráfordítások 
 
A Magyar Kriminológiai Társaság a beszámolási időszakban vállalkozási 

tevékenységet nem folytatott. 

A 2016-ös gazdálkodási évben a Társaság  összesen 2.912 ezer Ft bevételt 

realizált (603 ezer Ft-tal többet, mint 2015-ben).  

 

A közhasznú  tevékenység bevételének elemei: 

 Tagdíj befizetések 1642 ezer Ft (a 2015. évi 1.071 ezer Ft), 

 SZJA 1 %-a 100 ezer Ft (bázisidőszak 115 ezer Ft), 

 Magyar Tudományos Akadémia támogatása 400ezer Ft (előző év 340 ezer Ft), 

 Congress Line  támogatás 2016-ra  elszámolt összege 659 ezer Ft, 

 Kapott kamatok 10 ezer Ft (2015. évi: 23 ezer Ft). 

 

Az időszak folyamán elszámolt költségek és ráfordítások összege 2.907 ezer Ft 

volt (bázisidőszak:  2.873 ezer Ft), amelynek összetétele: 

 

Az anyagjellegű ráfordítások 1.081 ezer Ft-ot (bázis időszak 1.200 ezer Ft) 

tettek ki.   

A ráfordítás csoportban kimutatott költségek és ráfordítások tételes 

bemutatása: 

 



Anyagköltség 20 ezer Ft volt, amelyből teljes összegét tekintveirodaszer 

költség volt.  

 
 
Igénybevett szolgáltatások 995 ezer Ft-ot tettek ki.  

 

- nyomdaköltségek (Kriminológiai Közlemények –  döntő részt MTA támogatás      

    terhére) 462 ezer Ft 

- rendezvények reprezentációs költsége 81 ezer Ft (tárgyévi összes     

    ráfordítás  és  tárgyévi összes bevétel 2,6 %-a) 

- számlázó program bérleti díja 17 ezer Ft 

- postaköltségek 64 ezer Ft 

- számviteli szolgáltatás 300 ezer Ft 

- webhoszting díja 71 ezer Ft 

 

Az egyéb szolgáltatások  volumene 66 ezer Ft (bankköltségek és hatósági 

szolgáltatások díjai) volt.  

 

A személyi jellegű ráfordítások tárgyévi összege 1.712 ezer Ft volt. 

Ebből a bérköltség összege  1.362 ezer Ft, a bérkifizetéséhez kötődő adók 

(szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás) összege 350 ezer Ft . 

A bérköltség 2 fő állandó, illetve 1 fő egyszeri megbízási díját  tartalmazza. 

 

Az egyéb ráfordítások   a folyószámla kerekítések  összege – 1 ezer Ft. 

 

A Magyar Kriminológiai Társaság vezető tisztségviselői nem részesültek személyi 

jellegű juttatásokban. 

 

Az adózás előtti eredmény megegyezett a  vagyonnövekedés összegével: 

5 ezer Ft volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Magyar Kriminológiai Társaság vagyona 
 
 
2016. december 31-én a Társaság vagyona 1.354 ezer Ft volt. 

 

A vagyon összetételét mutatja be az alábbi táblázat: 

 

 

Vagyonelem megnevezése Vagyonelem összege ezer Ft-ban 

Házipénztár záróállománya 44 

Bankszámlák záróállománya 2.841 

Aktív elhatárolások 17 

Passzív elhatárolások -1.392 

Le nem járt tartozások -156 

Összes vagyon mérlegforduló napon 1.354 

 

 

A Magyar Kriminológiai Társaság politikai tevékenységet nem folytatott és  a 

közhasznúsági feltételrendszernek  2016-ben is megfelelt. 

 

 

 

Budapest, 2017.  április 27. 

 

 

 

Dr Gönczöl Katalin sk. 

a Magyar Kriminológiai Társaság elnöke 


