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TIT Hajózástörténeti,- Modellező és Hagyományőrző Egyesület 
1012 Budapest, Logodi u. 75. 2/11 
 
 

Kiegészítő melléklet 
a 2017. december 31.-i egyszerűsített éves beszámolóhoz 

 
 
I. Az egyesület bemutatása 
2010. január 15.-i Fővárosi Bíróság Végzése alapján a Császári és Királyi Haditengerészet Egyesület 
új neve a TIT Hajózástörténeti,- Modellező és Hagyományőrző Egyesület. 
Az egyesület célja: Az egyetemes és a magyar (osztrák-magyar) kereskedelmi- és haditengerészet, 
hajózás, hajóépítés és hajósképzés történetének kutatása, népszerűsítése, a nemzet kollektív 
történettudatába való beemelése, az ezekkel összefüggő tudományos kutató-, ismeretterjesztő-, hobbi 
és hagyományőrző tevékenység folytatása. Az előzőekkel összefüggő tárgyi emlékek és relikviák 
felkutatása, rendszerezése, megőrzése és bemutatása, a felsorolt témákban írott szakirodalom 
kiadásának elősegítése, támogatása, terjesztése. Szakkönyv és dokumentumtár, valamint 
kutatóközpont létrehozása. 
Az egyesület székhelye: 1012 Budapest, Logodi u.75. II.em. 11 
Az egyesület képviselője: dr. Balogh Tamás (1012 Budapest, Logodi u.75. II.em. 11.) 
 
A számviteli politika fő vonásai, alkalmazott értékelési eljárások 
 A TIT Hajózástörténeti,- Modellező és Hagyományőrző Egyesület egyszerűsített éves 
beszámolót készít, az eredmény-kimutatás összköltség eljárás módszerével történik. 
 Az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése lineáris módszerrel 
kerül megállapításra. A lineáris leírási kulcs meghatározását figyelembe véve a várható használati 
időt - egyedi elbírálás alapján végezzük. 
Az értékcsökkenési leírás  %-át a bruttó értékre vetíti az egyesület figyelembe véve  a 
maradványértéket. 
A 100 ezer Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközöket egyedileg értékeljük, egy összegben leírjuk. 
A vásárolt készletek értékelése beszerzési áron történik. 
A szokásos és rendkívüli bevételek és ráfordítások minősítése a számviteli politika szerint, egyedi 
elbírálás alapján történik, az eredmény és a nagyságrend figyelembevételével. 
 
A	mérleg	és	eredménykimutatás	választott	formája	
Az egyesület az egyszerűsített beszámolóban a mérleg „A” változatát készíti, melynek jellemzői: a 
mérlegszerű elrendezés, egyik oldalon az eszközök, másik oldalon a források, automatikus 
egyezőség-ellenőrzés (eszközök összesen = források összesen) az eszközöknél fordított mobilitási 
sorrend, a forrásoknál fordított lejárati sorrend. 
A mérlegkészítés időpontja január 31, a mérleg fordulónapja december 31. 
 
II. Kiegészítések a mérlegtételekhez: 
 
Az eszközök összetételét és az értékcsökkenést az 1.sz. melléklet tartalmazza. 
 
A készletek állománya : 
2017. december 31.-én az egyesületnek készlete leltárral alátámasztott Lajta monitor és Tank a 
Dunán című könyvek. 
 
Követeléseink összetétele a következő : 
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Követelések 2017. december  31.-én a következő időszakra átvihető általános forgalmi adó. 
 
Pénzeszközök tartalma: pénztár, valutapénztár, elszámolási betétszámlák. Értékelése, elszámolása a 
nyilvántartás alapja a könyv szerinti érték, állománya egyenleg megerősítésével alátámasztott. 
 
Aktív időbeli elhatárolások nincsenek. 
 
Saját tőke összetétele : 
Induló tőke/Jegyzett tőke:  0,-eFt. 
Tőkeváltozás/Eredmény: 3.533,-eFt 
A tárgyévi eredmény:  -232,-eFt. 
 
II. Kiegészítések az eredménykimutatáshoz: 
 
Az egyesület értékesítésének nettó árbevétele az alaptevékenységből:  5 eFt. könyv értékesítése. 
 
Az egyesület egyéb bevétele: 162 eFt., tagdíjak, 107 eFt. a személyi jövedelemadó 1% -nak 
felajánlásai, 310 eFt. egyéb támogatások. 
 
Az anyagjellegű ráfordítások részletezése : 

- anyagköltség  53 eFt. 
- igénybe vett szolgáltatások értéke 96 eFt 
- egyéb szolgáltatások értéke 18 eFt 

 
A személyi jellegű ráfordítások részletezése: 

- egyéb személyi jellegű ráfordítások: reprezentációs költségek 75 eFt, támogatások 
rendezvényeken való részvételhez. 

 
Az értékcsökkenési leírást az 1.sz. mellékletben mutatjuk be. 
 
Egyéb ráfordítások: nem voltak.  
 
A pénzügyi bevételek és ráfordítások : deviza átváltási árfolyamveszteség 
 
Az adózás előtti eredmény -232 eFt. veszteség. 
Az egyesületnek társasági adó fizetési kötelezettsége nincs, mert nem folytat gazdasági 
tevékenységet. A tárgyévi eredmény -232 eFt. veszteség. 
 
 

III. Tájékoztató, kiegészítő adatok 
 
Az egyesületnek nincs olyan kötelezettsége, amely a mérlegben nem szerepel. 
Az egyesületnek közvetlenül a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközei nincsenek. A tevékenység 
jellegéből adódóan nem termel és nem tárol veszélyes hulladékot. 
A számviteli szolgáltatást végző külső szolgáltató a Gabelin Bt., a regisztrált mérlegképes könyvelő 
Kádár Gabriella, regisztrációs száma: 163128. 
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Az egyesület 2017. évi tevékenységei : 
 
Első negyedévi programok: 
 
Előadások: 

2017. március 20.: Horváth József: „Az Osztrák-magyar Monarchia haditengerészetének 
falerisztikai érdekességei”. 

 
Versenyek: 

2017. március 11-12.: Részvétel a GO Modelling nevű nemzetközi modell- és makettversenyen, 
Bécsben (http://hajosnep.blog.hu/2017/03/14/tagtarsunk_sikere_becsben). 

 
Egyéb rendezvények: 

2017. február 18-20.: 2017. február 18-án, szombaton került sor az amszterdami Nieuwe Kerk-ben 
az 1675-ben gályarabságra ítélt 26 magyar prédikátor kiszabadítása alkalmából 
évente megrendezett ünnepségsorozat idei megemlékezésére, amelyen 
egyesületünk és partnere, a S.A.L.T. Hungary tagjai is részt vettek. Dr. Balogh 
Tamás, Horváth Csaba és Boldizsár, valamint Sábitz László azzal a céllal utaztak 
Hollandiába, hogy a magyar prédikátorok gályarabságára emlékező fakszimile-
kiadásra és az STS MAGYAR vitorlás tengeri iskolahajó felépítésére vonatkozó 
projektjavaslatok megvalósításának gyakorlati lehetőségeiről tájékozódjanak 
(http://hajosnep.blog.hu/2017/w8). 

2017. március 3.: A Magyar Búvár Szakszövetség szervezésében 2017. március 4-én, szombaton 
került sor a technikai búvárok nemzetközi találkozójára Budapesten 
(http://www.buvar.hu/techmeeting-2017). A cseh és szlovák technikai búvárok 
1998 óta évente megrendezik a technikai búvárok szakmai találkozóját, amelyen 
2003 óta magyar búvárok is részt vesznek. A nagy érdeklődés mellett zajló 
rendezvények népszerűsége jelentette ihletből merítve 2014-ben a Magyar Búvár 
Szakszövetség is hasonló szakmai találkozók rendszeressé tételéről döntött a 
technikai búvártevékenység legfrissebb információinak és eredményeinek 
megosztása érdekében. Noha már a szövetség szervezésében megvalósult előző 
három technikai és barlangi búvár találkozóra is érkeztek külföldi előadók és 
vendégek, a hazai szervezésű technikai búvártalálkozók történetében mégis az idei 
volt az első, kifejezetten nemzetközi rendezvény, amelyre immár nyolc ország 
(Ausztria, Belgium, Csehország, Horvátország, Magyarország, Macedónia, 
Szerbia, Szlovákia és Szlovénia) búvárai látogattak el, több mint 130-an. Az idei 
program előadásai a búváregészségügy, a barlangi búvártevékenység és a 
roncskutatás területen szolgáltak aktualitásokkal az érdeklődőknek, akik emellett 
a legújabb műszaki megoldásokkal, illetve különböző gyártók termékeivel és a 
hazai szolgáltatók kínálatával is megismerkedhettek. Az előadók között Balázs 
Gergely, Lerner Balázs barlangkutatók, barlangi búvárok mellett Balogh Tamás 
képviselte Magyarországot, aki Stef Teuwen-nel közösen a 2016. évi jütlandi 
expedícióról és az annak sikere hatására a Víz alatti Tevékenységek 
Világszövetsége (CMAS) és az UNESCO támogatásával 2018-ban a SZENT 
ISTVÁN csatahajó roncsaihoz tervezett centenáriumi nemzetközi búvárexpedíció 
előkészületeiről számolt be az érdeklődőknek (További információk: 
http://www.cmas.hu/ 
jutland_expedicio; http://hajosnep.blog.hu/2017/w9; http://hajosnep.blog.hu/ 
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2017/03/01/jutland_roncsairol_tudosit_a_national_geographic_magazin). A 
szervezésben a Magyar Búvár Szakszövetség részéről közreműködött Miklós 
Adrienn, Miklós Tamás, Pilcsik Nicole, Polyák Ágnes, Roith György, Roith 
Katalin. Ezúton is köszönjük munkájukat! 

2017. március 3.: Magyar Hajósok és Repülők bálja. Dr. Völner Pál államtitkár, a Magyar Hajósok 
Országos Szövetségének elnöke adta át a Magyar Hajózásért Érdemérmet Horváth 
József hajóskapitány-parancsnoknak, egyesültünk tagjának és Fa Nándor 
hajótervezőnek, hajóépítőnek, óceáni vitorlázónak 
(http://hajosnep.blog.hu/2017/w10). 

2017. március 25.: A Belfast Metrolitan College hallgatóinak fogadása Völgyi Péterné Dr. 
Reich Márta és az R.M.S. TITANIC Magyar Kutatócsoport Tagjainak 
közreműködésével. 

 
 
Második negyedévi programok: 
 
Előadások: 

2017. április 26.:  Ákos György: „Osztrák-magyar vitorlások és tengerészek” előadás a Kaposvári Egyetem 
Senior Oktatási Programja keretében. 

2017. május 15.: Dr. Balogh Tamás: „Otranto 100”. 

2017. június 19.: Dr. Dezsényi Zoltán: „Fiume magyar emlékei”. 
 
Kiállítások:  

2017. május 13.: Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika-fesztivál (Hocza István). 

2017. június 24.: A Múzeumok Éjszakáján egyesületünk titkára, Hocza István törzsőrmester várja 
az érdeklődőket a Várban a MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred 
Csapattörténeti Gyűjteménye válogatott darabjaival, melyek között az 
egyesületünk alkotói által készített, illetve a tulajdonukat képező modellek, 
tablók is megtekinthetők (https://www.facebook.com/hadtorteneti. 
muzeum/photos/a.329776097058317.70679.301064666596127/138113654192
2262/?type=3). 

 
Versenyek: 

2017. április 29.: NAVIGA, Csepel-Versitz Kupa, Bánk (Kovács Péter) 

2017. május 13-14.: NAVIGA, K őkapu Kupa, Kőkapu, Bicskei János emlékverseny. 2017. 
május 21-én sikerrel zárult a Kőkapu Kupa keretében megredezett első "Bicskei 
János emlékverseny". Már a megnyitó is méltó módon emlékezett Jánosra, ám a 
díjátadón három oklevél megszerzésével is hozzájárultak versenyzőink a 
"Hajókovács" emlékének ápolásához: Tagtársunk, Kovács Péter - az F2A és F2B 
kategóriák - Valentinyi Gyula pedig a DS kategória nyertese. Elismerés a 
nyerteseknek és köszönet a szervezőknek (https://www.facebook.com/ 
167321909959726/photos/a.167580626600521.35966.167321909959726/1662
385203786715/?type=3; http://modellezoklub.hu/2017/05/21/kokapu-2017-es-
verseny/)! 

2017. május 27.: NAVIGA, Sarkadi-tó Éden Kupa. 

2017. június 10.: NAVIGA Nemzeti kupa Székesfehérvár („2017. június 10-én került sor az idei 
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NAVIGA nemzeti kupa székesfehérvári versenyére, egyesületünk tagja, Fejér 
Károly és Völgyi László szervezésében.”). 

2017. június 24.: NAVIGA, Nyírjes Kupa, Balassagyarmat. 
 
Egyéb rendezvények: 

2017. április 1.: Bicskei János temetése (http://hajosnep.blog.hu/2017/w12; http://hajosnep. 
blog.hu/2017/w14; https://www.facebook.com/167321909959726/photos/ 
a.167580626600521.35966.167321909959726/1596947980330438/?type=3). 

2017. április 20.: A LAJTA Monitor Múzeumhajó szezonnyitója (http://hajosnep.blog.hu/2017/ 
04/19/a_lajta_monitor_muzeumhajo_szezonnyitoja; https://www.facebook. 
com/permalink.php?story_fbid=1620696901288879&id=167321909959726). 

2017. április 22-23.: Tárlatvezetés a KOSSUTH Múzeumhajón a BUDAPEST100 programsorozat 
keretében (http://hajosnep.blog.hu/2017/04/19/tarlatvezetes_a_kossuth_ 
gozoson; https://www.facebook.com/pg/TIT-
Haj%C3%B3z%C3%A1st%C3%B6 
rt%C3%A9neti-Modellez%C5%91-%C3%A9s-
Hagyom%C3%A1ny%C5%91rz% 
C5%91-Egyes%C3%BClet-167321909959726/photos/?tab=album&album_ 
id=1623189724372930). 

2017. április 29-30.: Esztergom, Veteránjármű-találkozó (Farkas Judit). 

2017. május 1.: Neszmély, Hajóskanzen, Hajós majális (Hocza István). 

2017. május 15.: Koszorúzás a HIM Díszudvarán (Balogh Tamás, Ákos György). 

2017. május 19-21.: Részvétel a „Tatai Patara” törökkori történelmi fesztiválon. 

2017. május 20.: Koszorúzás a Punta d’Ostrónál az otrantói ütközet 100. évfordulójára emlékezve 
(http://hajosnep.blog.hu/2017/w24; https://www.facebook.com/ 
ElsoVilaghaboruPortal/photos/a.567607156647536.1073741826.35641648776
6605/1504212579653651/?type=3). 

2017. június 15.: Részvétel az Otrantó Szimpóziumon (http://hajosnep.blog.hu/2017/06/16/ 
beszamolo_az_otranto_100_szimpoziumrol). 

 
 
Harmadik negyedévi programok: 
 
Előadások: 

2017. augusztus 18.: Dr. Balogh Tamás: „A SZŐKE TISZA gőzös története”, előadás a szegedi 
Közéleti Kávéház felkérésére a 2017-ben százéves gőzhajóról. 

2017. szeptember 18.: Dr. Solymos András: „A hajóstabilitás-hajóbiztonság kérdései 
közérthetően”. 

 
Versenyek: 

2017. július 8-9.: NAVIGA, Tó-kupa, Ártánd, Forgó „Kínai Gyula” Emlékverseny. 

2017. július 15.: NAVIGA, Vörösmarty Kupa, Tiszaújváros. 

2017. augusztus 5.: NAVIGA, Ózd Kupa, Arló. 

2017. augusztus 19-20.: NAVIGA Nemzetközi Nyílt Verseny, Gyomaendrőd. 
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Egyéb rendezvények: 

2017. július 2.: Múzeumi Barangoló: A római kikötőváros, Albium Ingaunum, ma Albenga a 
középkorig szerepet játszott a tengeri kereskedelemben. A Piazza San Michele, 14. 
századi palotájában nyílt meg a Museo Navale Romano miután kiemelték a partok előtt 
elsüllyedt római gályát. A Római Birodalomban zajló távolsági kereskedelem alapját a 
Földközi-tengeri hajózás képezte. Mintegy másfélezer római kori hajóroncs ismert. 
Hispania Baetica, Gallia Narbonensis és Italia közötti hajózási útvonalak a 
leggazdagabbak lelet anyagban, ami elsősorban a nagyobb mértékű feltártságnak 
köszönhető. A szorosok és a zátonyok már az ókorban is valóságos hajótemetők voltak. 
(Jacques Cousteau kapitány és Fernand Benoit professzor mintegy negyed századon át 
kutatott a térségben.) Az általunk ismert legnagyobb ókori vitorlás teherhajó az 1950-
ben felfedezett Albenga-hajó, amely: kapacitását 450-500 tonnára becsülik. Az i. e. 
100-90 között hullámsírba merült vitorlás rakománya 10 000 darab itáliai boros 
amphorából, kerámiából, ólomcsövekből és tetőcserepekből állt. A hajók 
rakományából természetesen csak az maradt ránk, ami évszázadokon át képes volt 
dacolni a tengervízzel, így elsősorban a kövek, a fémek és az égetett kerámia, az 
organikus anyagok közül pedig a fa. A Museo Navale Romano e páratlan lelet 
anyagnak ad otthont. (https://www.facebook.com/permalink.php? 
story_fbid=1714485811909987&id=167321909959726) 

2017.09.22-24. A Történelmi Vitorláshajó Makettezők IX. Országos Találkozójának megrendezése 
Egyesületünk szervezésében (http://hajosnep.blog.hu/2016/w33). 

 
 
Negyedik negyedévi programok: 
 
Előadások: 

2017. október 10.: Dr. Balogh Tamás: „A budapesti turisztikai célú folyami közlekedésben 
résztvevő személyhajók és szolgáltatásaik” előadás a tizenharmadik alkalommal 
megrendezett, a Magyar Formatervezési Tanács által 2004-ben életre hívott Design 
Hét Budapest rendezvényen (http://hajosnep.blog.hu/2017/10/11/ 
legenda_szuletik_konferencia_a_design_heten). 

2017. október 16.: Pasztói Róbert: „A Pola körüli erődrendszer”. 

2017. november 20.: Dr. Ákos György: „Osztrák-magyar kereskedelmi hajók kelet ázsiai lobogók 
alatt”. 

 
Versenyek: 

2017. szeptember 2-3.: NAVIGA Szlovákiai Nemzetközi Nyílt Verseny, Rimaszombat. 

2017. október 7.: Részvétel a XV. Bólyai Makettépítő Kupán (https://www.facebook.com/ 
events/337738796666938/). 

 
Egyéb rendezvények: 
2017. december 7.: Egyesületi évzáró vacsora a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Központban. 
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Befektetési tükör    1.sz.melléklet 

      

    Bruttó érték       

Fkv-i.szla. Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

           

114 Vagyoni értékű jogok 30     30 

131 Termelő gépek,berend. 1425    1425 

143 
Irodai 
berend.,felszerelések 225     225 

Mindösszesen:   1680   1 680 

      

    Értékcsökkenés       

Fkv-i.szla. Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

           

114 Vagyoni értékű jogok 30     30 

131 Termelő gépek,berend. 637 184   821 

143 
Irodai 
berend.,felszerelések 225    225 

Mindösszesen:   892 184 0 1 076 

      

    Nettó érték     

Fkv-i. Megnevezés Nyitó Záró   

114 Vagyoni értékű jogok 0 0   

131 Termelő gépek,berend. 788 604   

143 
Irodai 
berend.,felszerelések 0 0   

Mindösszesen:   788 604   
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2018. május 18.          
               ……………………  
                 az egyesület elnöke 


