
A Magyar-Török Baráti Társaság elnökségének javaslata 
a 2014. február 18-i taggyűlésnek  

az egyesület 2014. évi gazdálkodásának elveire !!
1. Alapszabályunk értelmében a taggyűlés hatásköre az éves  költségvetési gazdálkodás 
elveinek meghatározása. Arra az elnökség a következő javaslatot teszi. !
2. A taggyűlés határozata a 2014.évi gazdálkodás elveiről: !
2.1. A működési költségeket ésszerű mértékben, alacsonyan kell tartani és törekedni kell arra, 
hogy azokat a tagdíjbefizetésekből fedezni lehessen.  !
Az egyesület költségvetési eszközeit mindenekelőtt a működési költségek kifizetésére kell fordítani.  !
Működési költség alatt értendő: a terembérlet, a banki költségek, a honlap működtetése, a 
könyvelési szolgáltatás díja, a postaköltségek. !
2.2. Figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket a működési költségekhez történő külső 
hozzájárulás biztosítása érdekében. !
2.3. Törekedni kell szponzori hozzájárulás megszerzésére a működési költségeket illetően, 
elsődlegesen a honlap működtetési díja, a terembérleti díj és a könyvelési díj esetében. !
2.4. Az elnökség gondoskodjék a pontos tagnyilvántartásról. Az egyesület tagjai  a tagdíjat az 
Alapszabályban előírt határidőig (jelenleg február 15) fizessék meg. !
2.5.  Az éves költségvetés nem zárhat hiánnyal. !
2.6. A költségvetési év lezárását az új év első hónapjában el kell végezni, az elnökség pénzügyi 
beszámolóját és javaslatát a tárgyévi gazdálkodás elveire február közepéig a taggyűlés elé kell 
terjeszteni.  !
2.7. Az elnökség legkésőbb a tárgyév február  végéig készítse el és fogadja el a tárgyévi 
költségvetést és arról írásban tájékoztassa a tagokat vagy a taggyűlést. !
3. Tájékoztatásul: A  2.1. pontban felsorolt működési költségek a 2013. évben az alábbiak 
szerint alakultak: 
- terembérlet 50 000 Ft 
- banki költségek 49 168 Ft 
- honlap elkészíttetése és működtetése 27 500 Ft 
- könyvelési díj  80 000 Ft 
- postaköltségek 11 395 Ft 
 mindösszesen: 218 063 Ft 
 ha ezt 50 fővel osztjuk, 4361 forint működési költség esik fejenként, ha 40 fővel, akkor 5451 
Ft. !



4. Az elnökség kéri a 2018. február 18-i taggyűléstől a 2. pontban javasolt gazdálkodási elvek 
megvitatását és elfogadását. !
Budapest, 2014. február 10.


