
Jegyzőkönyv
Készült a Magsar-Török Baróti Tórsaság 2008.február 2L napján megíartott,

a 2aOő-2007. eveket lezáró, rendes tagglűIésérőI

Jelen vannak,: a társaság tagiai a mellékelt jelenléti ív szerint (t-Z. sz*mt mettOlttetek).

Prof, Dr. Dúvid Géza, a tarsaság elnöke, egyben a taggyűlés levezető elnöke megállapítja a
tag gyűlés haár ozatképe s sé gét.

Ezt követóen javasolta, hogy Dr. F. Tóth Tibor készítse el a taggyűlés jegyzőkönyvét,
jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolta Dr. Tóth Pál Póter és Caramvölgyi Mátyas tagtársakat.

A tagság a jelölt személyeket külörr-külön egyhangú nyílt szavazással elfogadta.
I smertette a ki kütdött meghívóban fo glaltaknak megfelelő napirendet.

Napireld:

l. Az ügyintéző szew, az elnökség2006*7. évi beszámolója (az elnökség nevében a
fotitkár i snrerteti). illetve annak me gvi tatasa.

2. A gazdasági titkárnak a 2aa6-7. évi gazdálkodásról szóló beszámolója. illetve annak
megvitatása,

3, Az ellenőrzó bizottság (számvizsgáló bizottság) beszámolója, illetve annak
megvitatiása.

4, hz 1-- 3. napirendi pontok elfogadása nyílt szavazással külön-külön.

5. Aktuális, egyéb ügyek. benne Bedrettin Tunabag tiszteleti taggá történő felkérésének
tudomásul vétele.

6. Új tisztségviselök nregválasáása

Felhívta a tagság figyelmét, hogy mas napirendi javaslatcrkat is kezdeményezhetnek, majd
javasolta, hogy az 1-3, napirendi pontokat együtt vitassák meg.

Mivel más napirendi pontra nem tettek javaslatot, külön-külön szavazásra bocsátotta a
napirend. illetve az 1-3. napirendi pontok összer..ont meguírgyal ására tett javaslat elfogadását.

A tagság a napirendet. és az I-3. pontok összevont megtargyalását kUlOn-külön egyhangú
ny i|t szav azással elfogadta.

A levezető elnök felkérte Tasnádi Editet, a tiirsaság fotitkárát, hogy az elnökség nevében a
társaság 2aa6-2007. évi működéséről szóló beszámolóját tartsa meg.

Tasnádi Edit fotitkár a beszámolót a 3. számú melléklet szerint tartotta meg.

A levezető elnök felkérte Visoczki Istvánné gazdasági titkáít a gazdálkodás bevételi és
kiadasi foszámainak i smertetésére.

Visoczki Istvánnó gazdasági titkár a 2006. évi gazdálkodás adatait a 4. számú meJlóklet, a
2007. évi gazdálkodás adatait az 5. számú melléklet szerint isnrertette.

A levezető elnök felkérte Kicsi Valéúát. az ellenőrző bizottság (számvizsgáló bizottság)
elnökét beszrimolójának megtarkására.
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Kicsi Valéria, az ellenőrző bizottság (számvizsgáló bizottság) elnöke beszámolóját a

6. sé[qgú melléklet szerint ismerJette. és kérte a taggyűlést, hogy a beszámolókat tbgadja el.

A levezető elnök ismertette a tagsággal, hogy a beszámolókkal kapcsolatosan hozzászólási
lehetöségük van, kérte, hogy akinek kérdése van, tegye fel. megválaszolják,

A számvizsgálóknak az alaki és formai hibrikra tett észrevételével kapcsolatosan megjegyeáe.
hogy azokat ajövőben el kell kerülni.

Vajda Aurél sajnálaüát fejeáe ki, hogy a Török Füzetek, a társaság lapjának kiadása 2a04.
évben megszűnt. Javasolta, hogy folyatni kellene kiadását évkönyv formájában.

Mivel más hozzászólás nem volt a levezető elnök külön-külön szavazásra bocsátotta a
beszámolókat.

A tagság az elnökség nevében megtartott főtitkaíi beszámolót, a gazdasági titkári beszámolót
és az ellenórző bizottsag (számvizsgáló bizottság) elnökének beszámolóját külön-külön
egyhangú nyilt szav azással elfogadta.

A levezető elnök eimondta, hogy az elnöksóg úgy döntött Bedrettin Tunaba,q volt budapesti
török nagykövetet tisáeleti tagnak jelöli. Kérte a taggyriléstől Bedrettin Tunaba9 tiszteleti
taggá történő felkérésének tudomásul vételét.

A tagság Bedrettin Tunaba; tiszteleti taggá történő felkérését egyhangú nyílt szavazással
tudomásul vette.

A levezetó elnök ismertette a tagsággal, hogy a tisáségviselók öt évre szóló megbizatása
|ejért ezéft új tisáségviselők megválasztásáról kell gondoskodni. Tájékoztatta a taggyűlést,
hogy az elnökség jelölésre, a hagyományoknak megfelelően Flesch Istvánt kérte fel.
Mindenkinek megköszönte az együttműködési készséget: dr. F. Tóth Tibomak a sok-sok
ötletet jelentő munkáját, Tasnádi Editnek az alapos munkáját, Puskás Lászlónak nagy
lelkesedését és sok munkáját, Szmilkó Györgyinek a pontosan elvégzett sok munkát,
Végezetül elmondta, hogy ha elnöki működése során bárkit megbántott volna, attól elnózést
kér. Elnöki működése során a legjobb igyekezettel próbálta a tr{rsaságot képviselni,
nyelWudasát felhasználva.

Felkérte a jelölő Flesch Istvánt, javaslatai előterjesxésére, és átadta a levezető elnöki
tisztséget.

Flesch István elmondta, hogy szomoruan állapítja meg, hogy a jól működő vezetőség
tisztségének időtartama lejárt. Aggályosnak tartja a kialakult helyzetet, vajon megoldható-e a
megfelelő utánpótlás, sok-sok taggal beszélt, de azok többsége nem vállalkozott a jelölésre.
Ilyen magas szintű vezetőséget nagyon nehéz lesz pótolni. Sajnálatát fejerte ki, irogy dr. F,
Tóth Tibor, Puskás László és Szmi]kó Györgyi nem vállalta az elnökségi tagsági jelölést, dr.
F. Tóth Tibor és Szmilkó Györgyi hiánya nagy vesáeséget jelent a társaságnak. Az elnökségi
tagsági j elölést az alábbi személyek vállalták :

Dr. Dávid Géza
Dr. Ivanics Maria
Dr. Kolumban György
Dr. Mányoki János
Dr. Vásáry Istviin
Gál Tímea
Tasnádi Edit
Vajda Aurél
Visoczki Istvánné.
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Ellenőrzó Bizottsági tagi jelölést vállalta:

kicsi valéria elnök
Barsi Hajna tag
Mináry Pálné tag

Dr. Vásáry István hozzászólásában kérte Flesch Istvánt, vállaljon tisztséget az elnökségben,

Flesch István a jetölést nem fogadta e|, azt viszont vállalta, hogy a magyar sajtóval való

kapcso lattartásban szívesen nyúj t se gítséget-

Gát Tímea, Vásáry István, Tóth Péter Pál, Vajda Aurél tagtársak felvetették, hogy meg

kellene vizsgálni, szükség van-e ilyen nagy létszámú elnökségre.

Kicsi Yaléria elmondta, hogy ötévente van tisztujítás, ha van ol,van tagtars. aki változtatni

akat azelnökségi létszámon vagy a tarsaság működésébeno az most mondja ei, a változtatásra

azonban nem a mai azegyetlen alkalom. eíTe a következő taggyilésen is vissza lehet témi,

A tagság az elnökség létszámanak csökkentésével kapcsolatos felvetést elvetette,

Ezt követően Flesch István szavazásra bocsátotta az elnökségi tagokat külön-külön, A
taggyúlés egyhangú nyilt szavazlíssal megválasztottaa javasolt kilenctagú elnökséget,

h taggyűlés az ellenőrző bizottság elnökévé egyhangú nyílt szavazással megválasztotta Kicsi
Valériát, tagnak Barsi Hajnát és Minrá,ry Pálnét.

Végezetül Flesch István bezárta a taggyűióst, és megköszönte a tagtársaknak a megjelenést és

a közreműködést.

k. m. f.

"t- -;?$--( ic --, "-\
Dr, F. Tóth'I'ibor'
jegyzőkönyvezető

c i ,,' |-r_. \.

(:

--"-\
Garamvölgyi Dr. Tóth Pál Péter

jkv, hitelesítőjkv. hitelesítő
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I. Társasági rendezvények
Trársaságunk alapvető feladatfurak tartjuk a üírsasági rendezvények szervezését. Ezek

az előadások egyrészt alkalmat jelentenek a áláIkozásra, baráti beszélgetésre; másrésá a
meghívott szakemberek előadásai segítenek benniinket a török világ, a török kultúra egy-egy
részterületének mélyebb, többoldalú vagy új szempontok szerinti megismerésében.
Arra törekedtünk, hogy a nyári hónapokat lesámítva havonta egy üírsasági rendezvényt
(esetleg valami más jellegű programot) szervezztink. Ezeket a megszokott helytinkön, a
Nemzetek Héaéban (Bp. VI. Bajzau. 54. I. emelet) tartotfuk.

2007 jaruar 22-én Forró Evelyn ,,Nagykövetné voltam Törökországban" címmel
Szalay Zsolt nagykövet feleségeként, ugyanakkor újságíróként szerzett tapasáalataíről,
megfigyeléseiről szímolt be a baráti üársaság tagiainak.

Május 3-rin Dr. Gyarmati Imre Bakuban tett utazásainak fenyképeivel vezetetl. el az
azerbajdzsénfővarosba,sbeszéltkészülőazerbqdzsán-magyaíszőtítrérőI.

Szeptember 25-én Dr. R. Várkonyi Ágnes Gróf Thököly Imre Felső-Magyarorság és
Erdély fejedelme születésének 350. évfordulója alkalmából tartott előadást Thököly életéről
és történelmi szerepéről.

November 8-án Szentpéteri József régész-történész ,,Castrum Tetel - egy elfeledett
viiros a Kárpát-medencében?" című vetített képes előadásával egy ásatrás titkaiba avatott be
bennünket.

December 4-én Flesch Istvrán és Terik Demirkan külpolitikai újságírók, valamint Prof.
Dr. Vasáry Istvrán Lukácsi Béla, a MR munkatrársrának moderálásával kerekasáal-beszélgetést
folytatott Törökország mai belpolitikai helyzetéről és EU-tagsága kérdéseiről.

December 28-án pedig, immár hagyományosan, a Seray étterem törökös ételei,
valamint vidrám poharazás mellett barati beszélgetéssel búcstiáunk az őévtől.

II. Más szewezetekkel közös, illetve eryéb programok:
Nagy örömmel vetfíink részt a már hagyományosan 2007 februÉr t4-én, Bálint napon

tartott Balassi-kard tinnepségen is, hiszen a magyar költő külftrldi népszenisítéséért jráró
kardot eruttal a Tiirsaság kiadásában megjelent török nyelvű Balassi-kötetért Dursun Ayannak
ítélte oda a zsűri.

Az Iparművészeti Múzeum pomprás Esterházy-kiállítlí§át két csoportban, Pásáor
Emese tagüársunk szakszerű és élvezetes kalauzolasa mellett két csoportban febru.ir 22-én,
illetve március 22-éntekinthették meg társaságunk tagiai.

Március 2l-én az érdeklődők meghallgathattrák a CEU-ban Ali Babacan török
államminisrter,EU főtítrgyalő előadását Törökorság EU-csatlakozasanakproblémaköreről.

Május 2-án a MTA Tudósklubj ában az ELTE Orientalisáikai Intézetével és a Kőrösi
Csoma Társasíggal közösen köszöntöttiik Hazai György akadémikust 75. születésnapja
alkalmából.

Május l5-én Kovács Nándor turkológus-könptaros vezetésével tekinthetttik meg az
MTA székkánában a,,Kéziratos kincsek a KönyvtMúzeumban tartották a Török Művészet 13.
Nemzetközi Konferenciáját, melynek szervezésben taiár Keleti Gytijteményéből'' c. kiállíást.

Szeptember 3. és 6. között a Nemzeti güársunk, Gerelyes Ibolya is résá vett. E jelentős
tudományos és művészeti esemény kapcsán került sor a szeptember 5-én a,,Szélfutta kert - a
török fajanszművesség emlékei Magyarországon" című kiállítás megnyitőjara a Budapesti
Történeti Múzeumban, illetve Umur Apaydrn nagykövet trr fogadrására szeptembet 6-án az
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Iparművészeti Múzeumban. Az itt szeptember l7-én a nagyközönség számrára is megnyílt
csodálatos kiállíüís elhunyt tagtársunk, a kivá]ó szőnyegszakértő emlékéíe az ,,Osmítan-török
szőnyegek, in memoriam Batári Ferenc (1934-2005) címet viselte.

Október 9-én a MTA Keleti Gyűjteményének olvasótermében Kovács Nándor mutatta
be ,,ibrahim Mütefenika és a török ősnyomtatvrányok a MTA Keleti Gyűjteményében"
címmel a magyar szátrmazásútörök nyomdaalapító munkásságát.

November 19-én a Magyar-Kirgiz Baráti Társaságban Csővári Tibor, a Magyar
Nemzeti Múzeum lepkekutatója tartott vetített képes előadrást kirgíziai gffitőútjáról.

III. Kirándulások
2007 februar 17-18-án azonban folytatva a hagyományokat űra leutaztunk

Szigetvárra" megtinnepelni azt a történelrni évfordulót, amikor a törökök elhagyták Szigetvárt.
Horváth LászLő tiszteletbeli konzul ezűtta| is jó hráeigazdránk volt. Történészeink, Dávid Gézu
illetve Fodor Pál kalauzoltak a múltban.

IY. Könyvbemutatók Törökországban
Balassi, illetve Thököly-könyviinket az isztambuli magyar főkonzul rezidenciáján
mutathatfuk be a török CNN, az elektronikus és az írott sajtó, illeWe az isztambuli kulturális
élet szímos kiernelkedő képviselőinek jelenlétében június 8-an, majd június 12-én Thököly
utolsó éveinek színhelyén, Izmitben, s végül a Magyar Napok keretében junius l4-én
Rodostóban. E két utóbbi város programjain, többek között az izrrrirti múzeumban tett
látogatáson és a Thököly Imre * Zdnyi Ilona hazaspát kedves lakóhelyének, a ,,Virágok
mezejének" felkeresésén, illetve a rodostói Rakóczi-háznál tartott programokon résá
vehettek azok a tagüársaink is, akik a törökországi könyvbemutatóra egy utazási iroda
szervezésében érkeztek. A könyvbemutatók helyszínén Dávid Géza elnöktink, a ,,Vinígok
mezején" pedig Fodor Pál elnökségi tagunk mondott gondolatébresáő beszedet.
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A Számvizsgáló Bizottság jelentése

A Magyar Török Baráti Tarsaság Számvizsgáló Bizottsága több ütemben áttekintette a2006,

és 2007. évi tevékenységet, melynek során megállapította, hogy a Társaság adott évi

működése az alapszabálynak megfelelő volt.

A gazdálkodás ellenőrzése során a bizottság megállapítotüa, hogy a 2006. évi bevétel

3207 l23.-, a kiadás pedig 2353 911.-, volt, Ugyanezen adatok 2007-ben: a bevétel

1 246 403.-, a kiadás 2 0Z3 1 18.-. Így 2003. januárjában a tarsaság vagyona 274 60|.- volt.

Még a 2005. évi vizsgálat során kifogásoltuk, hogy a taxiszárnlrik elszámolása során nem

minden esetben került feltüntetésre, pontosan ki és mit is szallított. Hasonlóval a későbbi

években elvétve találkozrrmk, kérjük a jövőben e tekintetben nagyobb gondossággal jarjunk

el.

A 2006. évi vizsgálat során észleltíik, hogy néhrány 2005-ben keletkezett számla

{Péttztárbizonylatl}sorszámmal)2006-bankerültelszámolásra.

Ebben az évben Trársaságunk külső közreműködőt (Parizárt lldikó) is megbízott péúyéuati

munkával. Javasoljuk, hogy az ő foglalkoztatasa helyett (Pl2l) - esetleg mellett - lehetőség

szerint tagtársainkat kérjük meg - akár elismerés fejében - hasonló tevékenységek

elvégzésére.

2006 során a legielentősebb anyagi segítséget a Török Közkírsaság Nagykövetségétől kaptuk,
2 millió forint formájában, ugyanakkor péiyénaton is sikeresen §zerepeltünk. A korábbi
évekhez képest a Nemzetek Hazábart való mtiködéstink jelentősen nagyobb költséggel járt.

2006-ban három kiadvrányt is megielentetett a Tarsaság: a Balassi- és Thököly-kötetet, és

tagtársunk fudomárryos munkáját.

Összességében 2006-ban az előző évek szinte hibátlan teljesítnrényéhez képest több alaki és

formai hibát észleltünk.



2007-ben az előző évben megielent könyvek kapcsá,n jelentkeáek jobbára a költségek is,

A NemzetekHéaajelentette költség reális szintre mérséklödött- Azaz 2007-bw egy 60 ezet

forintos tagdíjszámlával találkozhlnk, míg 2006-ban 120 ezer forintos fenntartási költség

mellett fizetttink tagdíjat (10 ezer forint) és teremhasmálati díjat is.

Az alaki és formai hibák ebben az évben is jelentkeztek (pl. a bizonylatok nem megfelelő

sotszátmozása), ugyanakkor többnyire lelkiismeretesen fel van tiintetve, hogy pontosan mire

költöffíik apénn.

A fentiekre tekintettel kériiik a tagságot, hogy a 2006. és2Oa7- évi fotitkári és gazdasági

titkari beszrimolót fogadjak el.

Budapest, 2008. februar 20

i

{_*t *' l:a"
kicsi valéria

a Számvizs gáló Bízottság elnöke
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vagvonváltozás

Bevételek 1,246.403 Indul vagyon 1,051.316
776.7l5Kiadások 2 023.1 1 8 2a0 eV1

Vagvoncsökkenés ( -\7 7 6.7 15 2007.évi zárő vasyon 274.601

Pénzeszközök egyeáetése

2007. december 3l-én OTP folyószámlazárő egyenlege
Volksbank USD záró

204.850
8.609

Budapest, 2008. januar 28.

- i. ii
l ,1.,' . - i ii_\

visoczki Istvánné
megbízott gazdasági titkár

Magyar - Török Baráti Társaság
Va gyonv á|tozás és pénzfo rgalo m

2007

Bankszámlákzarő egyenlege 213.459
Pénáár zárő egyenlege 6t.I42
Pénzeszközök összesen a záró vagyonnal egyezően 274.601



Magyar - Török Baráti Társaság
Gazdasági beszámoló

2007

Megnevezés összeg

Bevételek
Nemzeti Civil Alapprogr am páIy ézat 250.000
Kü 1ü gymini s ztériu m p ály ázat 240.000
Oktatási és Művelődési M. pályázat 174.000
Török Kulturális Minisztérium 432.000
Tagdíiak 125.500
Egyéb bevétel 12.834
kamat bevétel 11.979
Bevételek összesen: !,246.403

Kiadások
SzáIIitás, közlekedés
Posta, telefon 7.980
Irodaszer, nyomtatvány
Fotózás 21.980

bozzá árulás 60.000
47.847

§zolgáltatísok 224.950
14.275

Kiktildetés: belftil külfildi 1,519.410
JqluJa árfolyam di fferencia 922
kiadások összesen: 2 18
Va on csökkenés: (-) 776.T15

I12.640

13.1I4

Bankköltségek

Vendéglátás



Magyar - Török Baráti Társaság
Va gyonv áltozás és pénzfo rga lo m

2006

Bevételek
Kiadások

3,207.t23
2.353.9II

Induló vagyon
2006.évi növekedés

198.104
(-) 8 53.2l2

vasvon növekedés 853.2I2 2006.évi záró vasvon 1.051.316

Léqze szközök §gyeztalé§q

2006. december 31-én OTP folyószámla zárő egyenlege 493.555
Volksbank

B ankszámlák zétr ő e gyenl e ge
pénztár zárő egyenlege

I,0l7.665
33.65I

1

pénzeszközök összesen a Zaro Vasvon egYeZoen 1.051.316

Budapest,2007 . április 16

it,/_',,:

visoczki Istvánné
megbízott gazdasági titkár
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Vagyonváltozás



Magyar - Török Baráti Társaság
Gazdasági beszámoló

2oo6

Megnevezés Osszeg

Bevételek
Nemzeti Civil Alapp,o;",,páIy ázat 950.000
Külügyminisztérium páIyázat 26.000
Török Nagykövetség kiadványok 2,037.000
Otto Fotostudio USD 150 31.500
Tagdíjak 94.500
Kamat jóváírás 68.123
Bevételek összesen: 3,207.123

Kiadások
SzáIIítás, közlekedés 97.265
Posta, telefon 113.015
Irodaszer, nyomtatv ény 9.367
Fotózás 18.370
S z é kh e ly fenntartás i ho zzáj áruIás 120.000
Bankköltség 89.2l8
Kiadvány előállíási költség 995.538
Szolgáltatások 209.280
Vendéglátás 37.738
Kiküldetés: belftildi, külföldi 425.678
Valuta árfolyam differencia I56.162
Kis értékű tárgyi eszközök 82.280
kiadások összesen: 2,353.911
Vagyo4 növekedés: 853.212
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