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A üaryar_Török Baráti Társaság alapszabálía

T. A Társaság neve: }Áagyar-Török Baráti Társaság,
törökil1 ; uacar_tilrk Dost}uk Derne§i

T1. §zékhelye: Budapest, 1, üri u, 5r-53, }06, szoba,

,"1. 1-53]-853
I11. Pecsétje: köra18}baJl líMary8r-Törók Baráti Társaságl|

középen '|Brdapest 
n,

IV. Eobléra.íja: Egylaásra helyezett Eagyar és török zászló,

V.
1.

A Társaság célja:
A Tá.rsaság célja a Bagyar-törijk barátság ápolása, Törökország

kulturájának, tudonzínyának és gazdaságának jobb negisnertetége

az érdeklódók szélesebb köreivel,
E célok elérését a Társaság a következó eszközök biztositá-

sáva1 kiváBja uegvalÓsitali ;

a/ Kulturátis re4d.ezvéqyeket tart, Fmelyek a loa8yar-török

barátság ébren tartását szolgál ják,

b/ üegismerteti Törökország krrlturáli6, tudoozí:eyos és gazd,asági

élotében lezajló véltozásokat,
c/ Tánogatja a két ország közötti gazdeslá4L ég turisztíkai kair_

csolatok fe jleeztését.
a/ Ápolja a l[agyarorszá§ tórök roüemtékeket,

e/ ]Ív-fordulók ég nág killöuleges atkalnak esetében en,léHttéseket

tart.
f/ Kiad,váayokat jelentet IBeg,

8/ A sajtót tájékoztat ja a társaság uiiköd,ésér,ó1,

h/ Di;at alapit, jutalnat, oirJ-evelet, érnet aoonáayoz,

i/ Kapcsolatot tart törökországi lnrlturális és tá_rsadalni szer-

vez ei ekk gl .

i/ Szakcscportokat 1étesit.

2.

vT A taesáq:
A Társaság tagja lehet az, aki a íÉrsaság célkitüzéseit e1-_

fogeo.ja és azokat tóle telhetően tánogatja,



YT 1.

Á Társaságoak arl rendes
b/ pártoló
c/ tíszteleti tagjai vannak

A Baráti Társaság tagja 1ehet minden uiaryar rragy k'üLföldi

eíllanpolgér, aki a Baráti Társaság céIkitiizéseit elfogadja,

és azok negvalósitásába,n tevékenyeu részt tesz, A naaryar-

török kapcsolatok ápolásában kitiinó szenélyiségek köziil

tiszteleti tagokat kérhet fö1 és elfogadja pá,rtolÓk tagságát,

legyengk beír intézmérryek vary szervezetek, A Társaságaak

jogi szerrély is tagja lehet,

A tasok .io

Valarrennyi tag jogosult ;

- javaslatokat tenni és vélenényt nyilvánitani a Baráti
Társasá,g programjáról é8 teyékenységéről ,

- részt ven]li a vezetóség és az ellenórzó bizottság neg-

választásában, vé1 ernényt nyilvánitani a választott teetü-

letek és tisztségviselők munkájáról,

- részt veoni a Baráti Társaság renilezvéayein,

A köte]-e Agi !

Valanennyi tag köteles;
- a Baráti Társaség tevékeaységét aktivan tá,nogétni ée lornká_

jában részt venni,
- betartani a közösaég dőntéseit,

A tagsági díj évenként 2O0,- forint, diákobrak és n7rgd,r,ja-

soknEk 1oo.- forint. Eryéai tánogatóttÓ1, tiszteleti tagok-

tÓ1 és g gga,f,fakozott tag-intézaényektól szivesen fogaC ezen

felill is hozzájárulásokat. A Baráti Táreaság tagjait igazol-
vánnyal 1átja el.

A Baráti Társaság legfóbb szerye a kőzryiilés, valamennyi tag

eryüttes ta:r-ácskozó és határozó testiÜete, Á közgyiilés dönt

a legfoutosabb szervezeti és anyagi kérdésekbea, Eegválaszt_
ja az Elnökséget és az ellenőrzó bizottságot, áóvábagíja az

évi költségretést. Á kózgytilés batiáJozatait álbalába:a ayilt
szavazással , erysrerii szótóbbséggel hozza, Az elnökség éa az

e]-1eaórző bizottság negváasztása titkos szavazássa1 történik,
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A közg-yiiléa rklror hat:Írozatképes, ba legalább a tagok felejelen vaíio A határozatképtelenség rniatt islcételtea össze-
hivott közgyillés a roegjelent tagok gz,ímának tekiatetbevé-
tele aélHll b.atározatképes. §zavazategyealóség esetén az
eluök szavazata dönt. A közgyiilést legalább évente egyszer
össze kell bivni.
A közgriilés *ílasztja Eeg az elnökeég IL tagját" Az elnók_
ség váasztja neg a tagjai közjtl az elnököt, a két alelnököt,
a azeríezőtitk€Írt és a gazd,asági titk.írt. Az elnókség irá-nyitja, szervezi, intézi a 3aráti *írsaság tevékenységét.
Az alakuJ.Ó köz5rtiléeen negválasztott elnökség negbi zatása
egy évre szó1.

A vezetóséget a Baráti Társaság tevékenységéért erkölcsi és
aayagi íelelósség terheli.

Á Baráti Társasá6 egrszenélyi képvise1 ője az elnök.
A kÖzgytilés v:Í.lasztja Deg 3 évi idótartanra a 2/5 ta8u,
ell enórzó bizottstí3o t. A,z e11 enórzó bizottság f elitlwizegál ja
ée ellea6rzi a 8arÉ,ti társaság gazd,asági üryeit éa pélzgaz-
d,élkod,ásét rral-enint a Eérsaság alapszabályéüak betartásét, sennek erednényéról éveute eglazet beszé.Bol a. közgytlléalrek"

VrIJ. A B,arríti Társaság pénzgazd,álkod,ása:
Á Baráti Teí^rsaság bevételei a következő forrásokból ezárnaz-
batnak;
- ta8dijak,
_ eryéai táIcogatók, valaoint táncgató szervek, i::,téznények

befizetése,
- kdzös tevékerrységbd1 szér-aazó bevételek.
A Baráti Társaság varyonát a gaadaségi iltkár kezeli, gzzdá!-
kod,ását a közösség az ellenórzó bizo.utsás út já:r el]enórzi.

fX. A Baráti Társaság &!egs z,|irrós e :
Á Barsíti Társaeág negsziinik, ha a taglétszáJa 10 fó alá csökk€llrya§l a közg:yülés kiaond ja a föloszlását.
A niiködési szabéJyzatot jóvábaryta a Magrar_Török Baráti Társa-ság közgrtiiése.



}iaryar,-Tli3ök Barátí Társasás Vezetósége

n-:rök
Fehér Géza, müvészettörténész
Masrar Nenzeti bluzeun 1oB8 Bp. Muzeun krt. 14-16. te1. 1-382-L22

fr-nökségi Ta<ok

Biró Lajos, nyrrgdijas
1o14 Bp. Disz tér 16. tel. 750-472
D.r:eai Imre, áJ.lamtitkeír
Keresked,elní Miuisztériun , 1880 tsp. Ilonvéd, u. 13-]-5. tel. 1-53o-ooo
Hazai Györ gy, f őí gazgató
-A_kadérníai Kiadó, 1054 Ep. Alkotrná:ry u. 2l. te1. 1-113-825
Hóvári Já.o§ r tud,oroaí:eyos rm::ekatárs
MTA Történettudoneínyi Intézete 1o1{ Bp. Uri u. 

'.-53. 
te1 . 1-759-'LL/4L2

Horrráth Lajos, Országgrillés alelnöke
Parl&Ioent, 1055 Bp. Kossutb tér 1-3. tel. 1_12o-6oo
Kakuk Zsuzsa, tanszékvezetó
ELTE Török FilolÓ§iai tpnqzéke 1064 Bp. rzabella u. 46. te1. 1_423_13o
Tal'] (iy_],|3ry Gyula, eryeteni tenár
Ií,TE Török Fitológiai laaszéke 1064 Bp. Tzabella u. 46. tel. 1-423-13O
Kertész Pá1, vezérigazgató
Trarreelektro, 1o51 $l . Mttnnicb F. u. 13. tel . 530-8o2
Rontó I1oaa, fómunkatárs
Magrar Keresked,e.lmi Ka^mara, 1o55 Bp. Koesuth tér 5. te1 . 1-533-853
Szic}caé Tóth Konxélia gazd,aságL vezető
üTA Történettud,om4,yi Tntézete 1014 fu. IIri u. 51-53. ter. 566-373

Ellen6rzó Bizottség Tasiai
Ivanics Mária, eryeteni ad,ju:r_ktus
JÁTE Altajisztikai 1ánszéke, 6722 Szegad, Esreren u. 2.
?erics Péter, ny-rgd,ijas
Siklósi Várbaráti Kijr 7E00 §rklós
Soós Ta.uís, u.iságiró
Népujság, 3300 fuer
Ujkéry Csaba, biró
!1eryei Biróság, 740O Kaposvár, Ba;csy-ZsiliaszFy u. ?.
Végh JÓzsef , osztá.lyvezetóhel7ettes
Bsralya Megyei Tanács, Pécs, 7624 Rákóczi u. 34.



illacar-Türk Dostluk Derneil'nin Bul6aristanlr Türkler
konusundaki aqrklanasr :

Tarihíndeki acr deneyinlerínden ötürü lr{acar halkr, ulusa1
az1ll1klarrn haklarrna aykrrt davranrglart , bu haklarrn qi!-
nennesiní daina büyük bir sndl;eyle 1zler. Bizler, ulusa1
azrglrk haklarrnrn insan haklar:.nr"n a3rrrlnaz bir pargesr o1-

dUiU ve bunlara saygr gösterilmeslnín Avrupada 8eliinekt-.
olan güvenlík ve isblrliái siireclne ;rardrn edece9t.inanctn-

tirk }iiltür der_ierleríni korurnayr arnaqlr1,,an der.nejiniz
Bulgaristanlr Tiirklerin durunundan büyük blr kelrgr ve üzüntü

du1,,rryor. Bulgaristanda sayrlarr bir ní1;,-onu a9an Türk azrp-
lr{rnrn kururnlarr, örgütlerí daha yetrnigli yrllarda tesflye
edilni9ti. Bugün artrk aaa dilde okullarr, yayrnlar:., caníleri
o1nayan Türkler, 1984-85 yrllarrnda isinlerlni de de§lgtlre-
rek Bulgar isln ve soyadr alnak zorupda brrakrldrlar. GüE

gegniyor ki herhang1 bir resni 'oasrn or88n1 kendllerln1 ,

|'ilerlene|' ve'|ekoEonik büyüne''nín tarihse1 engelleri o1erak

danga lanas rn.

Geg ti jiniz ai:lar süresi,,lde tsulgarl_stan'dei1 Türklerin
du;unu gok ac:.1r bo;,rrtlar ai_dr. Bulgar nakania11 ijQ]njzbin-

cien fazla ]ürkü ülke;ri terketnek zorundl irrakil. )ofup
büinidükleri topraklardan a1,,rrlnai;a zorlananlar =.rlerinden
bark]_arrnCan, na1l_arr::dan varirklarrnoen oiduler,. íi:,rirci
;rÜZ;ri-in sonunda cöy1: oil,;3],in nBs11 lilbii;c:;in_. :lr:.1
>rJi -aaj --nn,,a



Gerek uluslararas]- ktnanalsra gerekse Bulgaristandan

yükselen protesto seslerine ragnen Bulgaristanlr Tiirklerin

ulusa1 azrnlrk haklarrnrn güvence altrna alrnnast ;;o1unda

higbir9ey y8p:"lnanas]- endi§elerinlzí daha da arttrrr;,-or.

Bulgar parti ve devlet yönetiníndeki nasyonelist iktiCar
gruplarrnrn hukuk drgr davranrglarrna bir takrrn sahte bilin-

seI qalrgnalar da tene1 yaratryor. Söz konusu bu 9e1l;nalar-
da bazr nüelliíler bugün Bulgaristanda ]ra9:-]ran Türk azrnlr-

{rnrn kökenínin J. yüzlrrldaki Asparuh Bulgar Türkla:j- oldu-

áunu iddía ediyor, bugünkü ulusa1 bíllnqlerinin Osnalirlarrn

zoruyla olugtu{unu, Bulgar ;rönetinínin 9indi aldrár önlenle-

rin kendilerine tarlhse1 kinliklerl_ni kazandrrnairr hedefle-

digini öne sürüyorlar. Bu teorínin higblr bilinse1 tereli

o1rnadrjr neydanriadrr. Resní tsulgar .vönetlnl_, tsulgarlstanlr

Tlirkler1 tiirkiyeli Türklere baálryal baglarr kesnek ioluyle
bulgarlagtunat:..E önürde duran son engeli de yoketnek l-ste-

áindedir. Kin1 Bulgar taríhgller|l1n, türkologlar]-!]-! ve

dílcllerlnip buna alet olnalarr esef veílcidir.

Bul8aristandak1 Türk ulusal ez:.nl1*1n:.n haklarrp:-n alrak-

1ar altrna altanastnt krnadrlrnrzr, heklarr g1lnenen iorlanan

her ulusa1 azrnlrkla olduf,unuz gl_bi Bulgaristanlr Tíiiler}e

cie oe_vanr;na halilde oldugunuzu ,,!acar-Türk Dostluk --:rne;i
adrna dul"rrru].,or, 3ulgaristan iiükiinetinin i]elsinki íl.-gn,=

3elgesinde ve ikili aniagnalaria üstlenni; oldu;l ;'-Jr-=1ü-

}üklele ui,arek insan haklaI]"tra,/e ulusa1 azrnlrklerl,: özgür-

iük haklarrna sa:r81 gösternesini tslep edi:íolirz.

',laca:-lürk )ostl,:,l ]-r::e ;:
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cUMHURiynrtlz

MacarUrünl
isranbul Haber Senisi _Jv'laca-

.i.Ün konsolostu!u, Macar Ticaret

öü.,, iiirt Ticáret Odasr'nrn da

niiisimt.ri ile lrtacar firmalartntn

ÍÜVeP't" düzenIedi!i Macarlstan
ürünleri sergisi aqrldr,-'ii-.i"naáu 30 firmanrn katrlt-

mr-via e"rc.kt.sen sergide, gegitli gt-

á"'.uiair.ri,'kágrt, kitap, matbaa

ii"il.r.i.ri, pIistik, madencilik
'tiii,ni, ..ru.it,t e9yalan, gegitli ma-

iin"ü utru.tart, hortumlar, en-

,@

cihazlart,
humlar

tz"ihi,
leri

(FotoÉíaf: UEur
sergiye 30 firma katrlryor,TüYAP,taki

düstriel

- Tiirkiyq

ikivetirmek
lyt

,,


