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

az egyesület 2013. január 1. - december 31. közötti költségvetési gazdálkodásáról !
(Egyhangúlag elfogadta az MTBT 2014. február 18-i taggyűlése) !

1. Alapszabályunk értelmében az egyesület elnökségének feladata és hatásköre a taggyűlés 
részletes, jogcímenkénti tájékoztatása az előző évi gazdálkodásról.  !
1.1 Mivel a 2013. október 8-án sorra került évi rendes taggyűlés elfogadta a korábbi elnökség 
beszámolóját az MTBT 2012-2013. évi tevékenységéről, továbbá a 2012. évi költségvetési 
gazdálkodásról, az akkor megválasztott új elnökség  a 2014. február 18-i taggyűlésnek a 2013.évi 
költségvetési gazdálkodásról számol be. 2015. elején az elnökség ismét együtt fogja a taggyűlésnek 
beterjeszteni a 2014. naptári évre vonatkozó beszámolóját mind a Társaság tevékenységéről, mind a 
költségvetési gazdálkodásról. !
1.2. Jelen beszámolót az MTBT elnöksége megvitatta és elfogadta, s azt a taggyűlést 
megelőzően  az MTBT ellenőrző bizottsága rendelkezésére bocsátotta. Az ellenőrző bizottság, 
amelynek Alapszabályban rögzített feladata és hatásköre az elnökség költségvetéssel kapcsolatos 
feladatainak ellenőrzése, és a pénzgazdálkodással kapcsolatban a belső ellenőrzési feladatok 
ellátása, erről a maga  beszámolóját szintén előterjeszti a 2014. február 18-i taggyűlésnek. !
1.3. Az MTBT Alapszabálya szerint a taggyűlés hatáskörébe tartozik az elnökség és az ellenőrző 
bizottság beszámolójának elfogadása a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról.  !
Jelezzük, hogy a beszámolóban azok a be- és kifizetések szerepelnek, amelyek a naplófőkönyvben 
2013. január 1. és december 31. között kerültek rögzítésre. Így pl. a 2013. évi tagdíjhátralék ez évi 
rendezése esetén a befizetés a 2014. évi pénzügyi beszámolóban fog majd szerepelni. !
2. A tárgyidőszakban az egyesület bevétele 4.300.847 Ft volt.  !
2.1. Tagdíjat 30 fő fizetett, összesen  72.509 forintot. Mellékeljük a beszámolóhoz azon MTBT-
tagok listáját, akik a 2013. évi tagdíjat 2013. december 31-ig megfizették. !
2.2. A banki kamatbevétel 338 forint volt.  !
2.3. A Külügyminisztérium 2013. november 28-án  átutalt egyesületünknek 420.000 forintot 
“kiadvány értékesítés” jogcímen (Guyon-Kmety könyv), abból a célból, hogy abból 392.500 Ft a 
törökországi Guyon-szobor felállításával és a karsi Kmety-rendezvénnyel összefüggésben kerüljön 
felhasználásra. !
2.4. Az Akaprint Nyomdaipari Kft. 2013. december 12-én átutalt az MTBT-nek 100.000 forintot 
“utazási támogatás” jogcímen, abból a célból, hogy azt az egyesület F. Tóth Tibor törökországi 
Guyon-Kmety rendezvényre történő utaztatására használja fel.   !
2.5. Négy esetben kapott egyesületünk pályázati támogatást. A Guyon-Kmety köny (“Magyar 
honvédtábornokok oszmán szolgálatban - Guyon Richárd és Kmety György”) megjelentetésére a 
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Magyar Fejlesztési Bank Zrt-től 1.200.000 forintot, a Magyar Országgyűléstől 500.000 forintot, a 
Külügyminisztériumtól 1.008.000 forintot kaptunk. 2013-ban mindhárom támogatást 
rendeltetésszerűen felhasználtuk, s az előző elnökség által a kiadvány megjelentetésével megbízott 
F. Tóth Tibor arról tájékoztatta az elnökséget, hogy a támogatók felé elszámolt a teljes összeggel. !
2013. július elsején Budapest Főváros Önkormányzatától egyesületünk 1.000.000 forint pályázati 
támogatást kapott az isztambuli Hadtörténeti Intézetben felállításra kerülő Guyon-szobor 
elkészíttetésére. Ez folyamatban van, a pályázati szerződés szerinti elszámolásra a támogatóval 
2014-ben kerül sor. !
2.6. Az egyesületnek a fentieken kívüli más bevétele 2013-ban  nem volt. !
3. Az MTBT kiadásai 2013-ban 2.860.117 forintot tettek ki. !
3.1. A Guyon-Kmety könyv előállítási költsége 2.557.800 forint volt, amelyet az Akaprint 
Nyomdaipari Kft-nek fizettünk ki. !
3.2. Postaköltségre 11.395 forintot fordítottunk. !
3.3. Az OTP Nyrt-nél vezetett bankszámlánk számlavezetési díja és két átutalás költsége 
összesen 49.168 forint volt. !
3.4. “Szolgáltatások” rovaton a kiadásunk 189.360 forint volt.  !
Ebből 3 utasbiztosítást fizettünk F. Tóth Tibor, részére összesen 20.970 forint értékben, 1 
utasbiztosítást pedig Tasnádi Edit részére 10.890 forint összegben.  !
A Nemzetek Háza részére 50.000 forintot fizettünk a 2013.évi terembérlet fejében.  !
Visoczki Istvánné részére 80.000 forint vállalkozói díjat fizettünk az egyesületnek nyújtott 2012. 
évi könyvelési szolgáltatásért.  !
Az egyesület honlapjának domain regisztrációjáért, a weboldal telepítéséért és az indulótartalom 
feltöltéséért, valamint a tárhely 2014. november 27-ig tartó bérletéért 27.500 forintot fizettünk a 
Jeladó Internet Kommunikáció szolgáltatónak. !
3.5. Vendéglátásra a júliusi  tekirdagi magyar napon 2.694 forintot fordítottunk. !
3.6. “Szállítás, közlekedés” rovaton kiadásunk 14.700 forint volt, amiből 8.200 Ft volt F. Tóth 
Tibor repülőtéri transzferköltsége és 6.500 forint a könyvszállítás költsége a júliusi tekirdagi  
könyvbemutatóra. !
3.7. Az “egyéb kiadások” rovaton 35.000 forint került könyvelésre, amely összeget egy, korábbi 
évekből visszamaradt kiadás kifizetésére használtunk fel. !
3.8. Az egyesületnek a fentieken kívüli más kiadása 2013-ban  nem volt. !

#  2



4. Az MTBT 2013. évi induló vagyona 88.215 Ft volt. Az éves bevétel 4.300.847, a kiadás 
2.860.117 Ft volt, így a vagyonnövekedés 1.440.730 Ft volt. A 2013. december 31-i helyzet 
szerinti 2013. évi vagyon 1.528.945 Ft. Ez utóbbi összegből 1.548.149 Ft az MTBT 
folyószámláján található, 8.296 forint pedig a házipénztárban a gazdasági titkárnál van, 2014. évre 
áthúzódó kötelezettségünk pedig 27.500 forint. !
4.1. Egyesületünk 2014. évi költségvetésének tervezésénél tehát kötött felhasználású 
pénzeszközként jelenik meg a 2.5. pontban ismertetett, pályázati támogatás (Guyon-szobor) még fel 
nem használt 1.000.000 forintos összege, továbbá a 2.3. pontban ismertetett kiadvány-értékesítésből 
származó 392.500 Ft (Kmety-rendezvény Karsban), valamint a 2.4. pontban ismertetett utazási 
támogatás 100.000 forintos összege, mindösszesen 1.492.500 Ft. Ha ezt levonjuk a 2013. december 
31-i 1.528.945 Ft záróegyenlegből, 36.445 forintot kapunk, ami a 2014. költségvetés nem kötött 
felhasználású induló egyenlege. !
5. Az egyesület más ingó vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. !
6. Az MTBT elnöksége kéri a 2014. február 18-i taggyűléstől a fenti beszámoló elfogadását.  !
Budapest, 2014. február 18. !
Melléklet:  A 2013. évi tagdíjat befizetett MTBT-tagok listája 
(a lista nem tartalmazza azok nevét, akik tagdíj-hátralékukat 2014. január 1. után fizették meg)  
1. Bácsi Zsolt 
2. Demeter Tamás 
3. Flesch István 
4. Fodor Gábor 
5. Fodor Pál 
6. F. Tóth Tibor 
7. Gál Enikő Noémi 
8. Garamvölgyi Mátyás 
9. Győri Anna 
10. Ivanics Mária 
11. Kakuk Zsuzsa 
12. Kecskeméti Izabella 
13. Kicsi Valéria 
14. Kovács Attila 
15. Mányoki János 
16. Miklós Jávor László 
17. Mináry Erzsébet 
18. Nagykáldi Attila 
19. Oláh Péter 
20. Páli Erzsébet 
21. Péri Benedek 
22. Puskás László 
23. Sullayné Szigetvári Ildikó 
24. Szabó István 
25. Szalay Klára 
26. Székely Péter 
27. Székely Péterné 
28. Tasnádi Edit 
29. Vajda Aurél 
30. Visoczki Istvánné
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