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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Török Iránytű Európába Egyesület célja, hogy közelebb hozza a török kultúrát a magyar fiatalokhoz 
és megismertesse velük azt a népet, akik minket nyugati testvérnépként emlegetnek. 

2010. május első hetében megrendezésre került hatnapos Félhold Fesztivál során a török zenei élet 
széles spektrumát mutatták be a nagyközönségnek. Az ENSZ Közgyűlése 2010. évet a kultúrák 
közeledésének nemzetközi évének nyilvánította, és az UNESCO-t jelölte ki, hogy vezető szerepet 
játsszon a program népszerűsítésében. 

Az egyesület egyik irányelve a kulturális, etnikai, nyelvi és vallási sokszínűség kölcsönös tudásának 
hirdetése. Ebből a célból az UNESCO magyarországi képviselete is támogatja azt a kezdeményezést, 
hogy kerületi diákok különböző rendezvények kapcsán ismerkedjenek a török kultúrával. A szervezők 
több helyről várnak támogatást, a program megvalósításához még 305.000 Ft támogatásra lenne 
szükségük. A programtervezet és a költségvetés az előterjesztés mellékletét képezi. 

Az előterjesztést Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális 
és Oktatási Bizottsága 2010. augusztusi ülésén tárgyalja, a bizottság álláspontját a bizottság elnöke a 
képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
tegye meg a szükséges lépéseket, hogy Kőbánya csatlakozzon a Török Iránytű Európába Egyesület 
által - a kultúrák közeledésének nemzetközi évének kapcsán - szervezett iskola programsorozathoz, 
melyhez pénzeszköz átadással-megállapodás keretében-305.000 Ft támogatást biztosít a képviselő
testület felhalmozási célú kerete terhére. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2010. augusztus 3. 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli IstvárA 
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Projekt megnevezése: 
Félhold Fesztivál - Török kulturális programok az UNESCO társult iskolákban 

Projekt időpontja: 
2010. ősz, 2011. tavasz, l-l nap 

Projekt főszervezője: 

Török Iránytű Európába Egyesület 

Az egyesület rövid bemutatása: 
A Török Iránytű Európába Egyesület célja, hogy közelebb hozza a török kultúrát a magyar 
emberekhez és megismertesse velünk azt a népet, akik minket nyugati testvérnépként 
emlegetnek. 

A május első hetében megrendezésre került hatnapos Félhold Fesztivál során a török zenei 
élet széles spektrumát mutattuk be a nagyközönségnek. 
Jövőbeli célkitűzéseink közé tartozik, hogy felkeltsük a magyar fiatalok érdeklődését a török 
kultúra iránt. Programjainkat elsősorban az UNESCO társult iskolákban szeretnénk 
megrendezni, hisz ezen iskolák elkötelezettek a kulturális párbeszéd fenntartása mellett. 

Török Iránytű Európába Egyesület 
www.eutorokegyesulet.hu  
info(fl),eutorokegvesulet.hu 

Tel: +36305007431; +36306402528 

http://www.eutorokegyesulet.hu


A projekt rövid ismertetése: 

Az UNESCO Associated Schools Project Network ("társult iskolák projekthálózat") 
programját 1953-ban hozták létre azzal a céllal, hogy hatékonyabbá tegyék az ifjúság 
UNESCO-s célkitűzések szellemében történő nevelését. Napjainkra 179 ország mintegy 8500 
oktatási intézménye csatlakozott a nemzetközi hálózathoz, amelynek tagjai olyan iskolák, 
amelyek vállalják, hogy mindennapi munkájuk keretében fokozott figyelmet fordítanak a 
tanulók nemzetközi érdeklődésére és a fenntartható fejlődés iránti érzékenységére, továbbá a 
békés együttélésre törekvésre és a kultúrák közötti párbeszéd elősegítésére. 

A 2010-es év kiváló alkalom arra, hogy török kulturális programokat szervezzünk a 
diákoknak, hisz ezen év a Kultúrák Közeledésének Nemzetközi Éve. 

2010 a Kultúrák Közeledésének Nemzetközi Éve 
Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2010-et a kultúrál: közeledésének nemzetközi évévé 
nyilvánította és az UNESCO-t jelölte ki arra, hogy vezető szerepet játsszon az év 
megünneplésében, kiaknázva az intézmény több mint 60 évnyi felbecsülhetetlen tapasztalatát 
„a népek egymás általi kölcsönös megismerésének és megértésének" elősegítése terén. 

A főbb irányelvek közül, melyet az UNESCO meghatározott ezen év kapcsán, számunkra a 
legfontosabb a kulturális, etnikai, nyelvi és vallási sokszínűség kölcsönös tudásának 
hirdetése. 

Kezdeményezésünket az UNESCO magyarországi képviselete és a Szent László 
Gimnázium tanárai is támogatják és szívesen együttműködnénk a kőbányai Orchidea 
iskolával is. 

Török Iránytű Európába Egyesület 
www.eutorokegyesulet.hu  
info@eutorokegyesulet.hu 

Tel: +36305007431; +36306402528 

http://www.eutorokegyesulet.hu
mailto:info@eutorokegyesulet.hu


Tervezett programjaink 

1. verseny az egyes évfolyamok osztályai között: kérdőív a török-magyar kapcsolatokról, 

török kultúráról és történelemről 

2. Török néptánc-tanítás 

3. Török tradicionális hangszerek bemutatása és kipróbálása 

4. Oszmán kori ruhák felpróbálása, fényképezés 

5. Török nyelvi gyorstalpaló 

6. Török ételek megkóstolása 

7. Török bazár 

8. Fotókiállítás 

9. Kérdőív: ki szeretne Törökországgal kapcsolatos témával foglalkozni a jövőben? 

Kihasználnák-e a lehetőséget, ha mehetnének Törökországba cserediáknak? Hogyan 

lehetne javítani, szorosabbá tenni a két ország közötti viszonyt? 

10. Mit rejt az otthonunk? Bármilyen Törökországgal kapcsolatos könyv, dísztárgy fotó 

összegyűjtése - kis kiállítás szervezése 

11. Előadás a török és magyar nép közös gyökereiről és az oszmán kori együttélésről 

12. Előadás a 20. századi török-magyar kapcsolatokról - „magyar építőelemek a Török 

Köztársaságban" 

13. kézműves programok 

14. a Török Nagykövetség munkájának bemutatása 

15. diákok készítsenek tablót híres török emberekről (feltalálók, művészek, történelmi 

személyiségek) 

Török Iránytű Európába Egyesillet 
www.eutorokegvesuIet.hu  
info(S),eutorokegvesuIet.hu 

Tel: +36305007431; +36306402528 

http://www.eutorokegvesuIet.hu


Tervezett költségvetés: 
1. versenyekhez szükséges háttéranyagok iskolánként 50.000 Ft 

(tesztek, kérdőívek kinyomtatása, nyelvi gyorstalpalóhoz és tablókhoz szükséges 

papír-írószer) 

2. fotókiállítás 30.000 Ft 

3. néptánc-tanítás iskolánként 10.000 Ft 

4. hangszerbemutató és koncert iskolánként 35.000 Ft 

5. kézműves program iskolánként 20.000 Ft 

6. történelmi előadások - előadói díj iskolánként 20.000 Ft 

7. ételkóstoltatás iskolánként 40.000 Ft 

8. szervezési költség iskolánként 100.000 Ft 

Összesen 305.000 Ft 

Török Iránytű Európába Egyesület 
www.eutorokegyesulet.hu  
info@eutorokegyesulet.hu 

Tel: +36305007431; +36306402528 

http://www.eutorokegyesulet.hu
mailto:info@eutorokegyesulet.hu


TÖRÖK IRÁNYTŰ EURÓPÁBA 
EGYESÜLET 

Bemutatkozó 
A Török Iránytű Európába Egyesület 2009-ben alakult. Tagjait olyan Törökországot és 
a török kultúrát szerető emberek alkotják, akik tudásukkal, lelkesedésükkel kívánják az 
országgal, és Törökország más országokkal, illetve az Európai Unióval való kapcsolatát 
szolgálni. 

Célunk Törökország átfogóbb, informatívabb és elfogulatlan bemutatása és 
megismertetése, hogy végre ne csak a média negatív hatása érvényesüljön és jusson el 
az emberekhez, hanem egy valós kép bontakozzon ki az országról, annak gazdasági, 
politikai helyzetéről, az ottani életről, emberekről, szokásokról, történelemről és 
művészetről. 

A Török Iránytű Európába Egyesület - nevéhez híven - irányt kíván mutatni a török 
kultúra, gondolkodásmód, életszemlélet felé, kaput nyitni erre a varázslatos világra - és 
nem utolsó sorban felhívni a figyelmet Törökország uniós csatlakozásának fontosságára, 
szükségességére, megválaszolni a felmerülő kérdéseket, segítséget nyújtani 
mindazoknak, akik érdeklődnek. 

A Törökország és Magyarország közötti kereskedelmi és gazdasági együttműködés 
nagyon jó, szerencsére ugyanez elmondható a népeink közötti kapcsolatról is. Ezen 
kapcsolat és együttműködés megerősítésében, illetve még sikeresebbé és nyitottabbá 
tételében szeretne egyesületünk részt vállalni. 

Különböző előadások, beszélgetések, konferenciák, illetve gyakorlati kérdéseket érintő 
eszmecserék szervezésével szeretnénk a magyar és török érdeklődőket, vállalatokat, 
magánszemélyeket hozzásegíteni a megfelelő információk megszerzéséhez, hogy a már 
jelenleg is fennálló, és a jövőben kialakuló kereskedelmi és szociális kapcsolatok minél 
hatékonyabban működhessenek. 
Terveink között szerepel továbbá a két ország, illetve Törökország és az Európai Unió 
közötti kulturális kapcsolatok ápolása és elmélyítése, egymás kultúrájának, irodalmi, 
történelmi, művészeti, zenei értékeinek, vallásának behatóbb megismerése és 
megismertetése. 

Egyesületünk célja tehát egy olyan közösség kialakítása, akik szeretik Törökországot, 
akik akár gazdasági, akár kereskedelmi, vagy kulturális téren érdeklődnek az ország, 
valamint a magyar-török kapcsolatok iránt, és akik éreznek magukban kedvet és kellő 
elhivatottságot ahhoz, hogy az említett tervek és célok megvalósításában tevékenyen 
részt vegyenek. 

Török Iránytű Európába Egyesület 
www.eutorokegyesuIet.hu  
info(a)/eutorokegvesulet.hu 

Tel: +36305007431; +36306402528 

http://www.eutorokegyesuIet.hu
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V E G Z E S 

A Fővárosi Bíróság a 13.538. sorszám alatt az alábbi adatokkal a társadalmi szervezetek 
nyilvántartásába veszi, egyben közhasznú szervezetté minősíti. 

A szervezet neve: Török Iránytű Európába Egyesület 

A szervezet rövid neve: TIE 

A szervezet székhelye: 1035 Budapest, Kerék u. 28. VII. em. 41. 

A szervezet képviselőjének neve és lakcíme: 
Mehmet Inceoglu 1142 Budapest, Csáktornya u. 9. VII. em. 46. 

A szervezet célja: „Az európai uniós és euro-atlanti gondolat népszerűsítése. Törökország 
fejlődésének előmozdítása az integráció és stabilitás érdekében." 

A szervezet célja szerinti besorolása: kulturális tevékenység 

Az alapszabály kelte: 2009. július 30. 

E végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Fővárosi ítélőtáblához címzett, de a 
Fővárosi Bíróságnál 3 pld-ban benyújtott fellebbezésnek van helye. 

INDOKOLÁS 

A kérelmező az egyesület nyilvántartásba vételét és közhasznú szervezetté történő minősítését 
kérte. 

A bíróság a becsatolt iratokból megállapította, hogy a nyilvántartásba vételnek nincs törvényi 
akadálya, a szervezetet az 1997. évi CLVI. törvény (Khtv.) 26. § c. pont 3. alpontjában foglalt 
tudományos tevékenység, kutatás; 4. alpontjában foglalt nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 19. alpontjában foglalt euroatlanti integráció elősegítése 
- közhasznú tevékenységet folytat. 
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Működési szabályai pedig mindenben megfelelnek a Khtv. előírásainak, ezért az 1989. évi II. 
törvény 15. §-ának (1) bekezdése, az 1997. évi CLVL törvény 2. § (2) bekezdése, valamint a 
22. § (3) bekezdése, és a 6/1989. (VI. 8.) IM rendelete alapján a rendelkező rész szerint 
határozott. 

Budapest, 2009. évi augusztus hó 31. napján. 

A kiadmány hitelé^S^ ^ / ^ ^ 
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dr. Varga Zoltán s.k. 
bíró 
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A Fővárosi Bíróság elrendeli a 13.538. sorszám alatt nyilvántartásba vett Török Iránytű 
Európába Egyesület -re vonatkozó alábbi változás bejegyzését. 

A szervezet székhelye megváltozott. 
A szervezet új székhelye: 1142 Budapest, Csáktornya u. 9. 7. em. 46. 

Az alapszabály módosításának kelte: 2009. december 18. 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Fővárosi ítélőtáblához címzett, de 
Fővárosi Bíróságnál 3 pld-ban benyújtott fellebbezésnek van helye. 

INDOKOLÁS 

A kérelmező kérelmet terjesztett elő a bíróságnál a szervezetet érintő változás nyilvántartáson 
átvezetése iránt. A bíróság a becsatolt alapszabály módosítás és egyéb iratok alapján 
megállapította, hogy a módosítás mindenben megfelel a törvényes előírásoknak. 

A 2010. január hó 27. napján érkezett beadványára a bíróság tájékoztatja a képviselőt, hogy a 
2009. év december hó 18. napján tartott közgyűlés által elfogadott alapszabály egyéb 
módosítása a bíróság nyilvántartási adatait nem érinti, erre tekintettel a bíróság a becsatolt 
iratokat érdemi intézkedés nélkül a szervezet iratai között kezeli. 

A bíróság a szervezetet érintő változásokról az 1989. évi II. tv. 15. §-a (4) bekezdése, valamint 
a 6/1989. évi (VI. 8. ) IM rendelet alapján a rendelkező rész szerint határozott. 

Budapest, 2010. évi február hó 03. napján. 

A kiadmány hiteléül 

dr. Varga Zoltán s.k. 
bíró 
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V É G Z É S 

A Fővárosi Bíróság elrendeli a 13.538. sorszám alatt nyilvántartásba vett Török 
Iránytű Európába Egyesület elnevezésű társadalmi szervezet alábbi változás bejegyzését. 

Az alapszabály módosításának kelte: 2010. április 22. 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Fővárosi ítélőtáblához címzett, de 
Fővárosi Bíróságnál 3 pld-ban benyújtott fellebbezésnek van helye. 

INDOKOLÁS 

A szertvezet képviselője kérelmet terjesztett elő a bíróságnál a szervezetet érintő változás 
nyilvántartáson átvezetése iránt. A bíróság a becsatolt alapján megállapította, hogy a 
módosítás mindenben megfelel a törvényes előírásoknak. 

A 2010. június hó 28. napján érkezett beadványára a bíróság tájékoztatja a képviselőt, hogy a 
2010. év április hó 22. napján tartott közgyűlés által elfogadott alapszabály módosítás a 
bíróság nyilvántartási adatait nem érinti, erre tekintettel a bíróság a becsatolt iratokat érdemi 
intézkedés nélkül a szervezet iratai között kezeli. 

A bíróság a szervezetet érintő változásokról az 1989. évi II. tv. 15. §-a (4) bekezdése, a 
6/1989. évi (VI. 8. ) IM rendelet alapján a rendelkező rész szerint határozott. 

Budapest, 2010. évi július hó 05. napján. 
dr. Varga Zoltán s.k. 

bíró 

A kiadmány hiteléül 
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