
Elnökségi beszámoló a 2016. február 23-i rendes taggyűlésnek 
 a Magyar-Török Baráti Társaság 2015. évi tevékenységéről 

(elfogadta az elnökség 2016. február 8-i ülése) 

I.  
Közhasznú tevékenység 

1. Egyesületünk az alapcél szerinti tevékenysége keretei között a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. § (1) bekezdésében és 4. § 1. 
pontjában megfogalmazott közfeladat ellátását segítő tevékenységet folytatott (kulturális 
rendezvények, megemlékezések, ismeretterjesztő előadások, emlékülések, kulturális jellegű 
turisztikai utazások). 

Nyolc nyilvános rendezvényt terveztünk, ebből hatot saját erőből, kettőt pedig más 
szervezettel közösen (Magyar Napló Kiadó, Yunus Emre Kulturális Központ).  

Megvalósult ismeretterjesztő előadások: 
• Február 24-én dr. Hóvári János történész beszélgetett dr. Fodor Pállal, az MTA 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatójával "Szülejmán szultántól Jókai 
Mórig - Tanulmányok az oszmán-török hatalom szerkezetéről és a magyar-török 
érintkezésekről" című, 2014-ben megjelent könyvéről. 

• Március 24-én dr. Pásztor Emese művészettörténész tárlatvezetésével megtekintettük 
az Iszlám Művészet című kiállítást az Iparművészeti Múzeumban. 

• Május 19-én a Magyar Napló Kiadóval közösen bonyolítottuk le Buket Uzuner: 
Hosszú fehér felhő - Gallipoli c., a 22. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra 
megjelentetett regényének bemutatását a fordító, Tasnádi Edit közreműködésével. 

• Nov. 17-én kerekasztal-beszélgetésre került sor "Merre tovább, Törökország? A 
választások utáni lehetséges forgatókönyvek" címmel dr. N. Rózsa Erzsébet és Egeresi 
Zoltán, Törökország-szakértő részvételével. 

• Dec. 8-án Kovács Máté Gergely építész szakértő "A magyarországi oszmán-török 
építészeti emlékek helyreállításával kapcsolatos jelenlegi projektek és a TIKA (Török 
Együttműködési és Koordinációs Ügynökség)" címmel tartott előadást, továbbá 
beszélgetésre került sor Mahmut Cevikkel, a TIKA Kelet-európai és Balkáni 
Igazgatóságának vezetőjével.  

• A budapesti Yunus Emre Kulturális Központtal együttműködve segítséget nyújtottunk 
a törökországi Gaziantep városát bemutató, október 9-11-i rendezvénysorozat 
lebonyolításához, Szabó István pedig október 7-én előadást tartott Gaziantepről és 
Zeugmáról.  

Nyilvános rendezvényeinken 25-50 között volt a résztvevők száma, 20-25 % közülük nem 
egyesületi tag érdeklődő. 
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Meghiúsult programok: 
• Dr. Vásáry István: "Magyarok és törökök a 10. század előtt: A magyar őstörténet török 

vonatkozásai" c., október 20-ra szervezett előadását betegség miatt el kellett 
halasztanunk. 

• Június 20-ra kulturális jellegű kirándulást szerveztünk Szolnokra, azt azonban kellő 
érdeklődés hiányában kénytelenek voltunk lemondani. 

A kulturális ismeretterjesztés alapcélt szolgáló egyéb tevékenység: 
• Létrehoztuk az egyesület könyvtárát. 
• Az egyesület honlapján és Facebook-oldalán, elektronikus levelekben hírt adunk török 

vonatkozású kulturális eseményekről.  
• Az MTBT tagjait tájékoztatjuk a Nemzetek Háza levelezőcsoporthoz csatlakozott más 

baráti társaságok programjairól.  
• Segítséget, tájékoztatást nyújtunk az egyesületünket gyakran megkereső 

állampolgároknak török kulturális vonatkozású ügyekben.  

2. Alapcél szerinti más tevékenységeink 2015-ben 

Kapcsolattartás és együttműködés a törökországi kulturális és társadalmi 
szervezetekkel: 

• Segítettük a tekirdagi Magyar Baráti Társaság tagjai tavaly nyári budapesti kulturális 
programjának megvalósítását. 

Időszaki kiadványok, könyvek megjelentetése és azok forgalmazása: 
• Az Isztambuli Magyar Kulturális Intézettel együttműködve megkezdtük az MTBT 

korábbi kiadványai Törökországban történő kiadására vonatkozó lehetőségek 
vizsgálatát. 

II. 
További egyesületi tevékenység, szervezeti ügyek 

Az egyesület december 18-án zártkörű óévbúcsúztató vacsorát tartott, amelyen 33 fő vett 
részt. 

2015-ben a január 27-i rendes taggyűlésen kívül még három alkalommal kellett taggyűlést 
összehívnunk: február 27-én új gazdasági titkár megválasztása és a Felügyelő Bizottság éves 
jelentésének elfogadása, június 30-án a Fővárosi Törvényszék új alapszabállyal kapcsolatos 
észrevételei és az egyesület tisztségviselőinek ezek miatt szükséges újraválasztása, december 
8-án pedig a Fővárosi Törvényszék által előírt néhány alapszabály-módosítás elfogadása 
miatt. Júniustól az alapszabállyal kapcsolatos ügyeket az elnökség által felkért ügyvédi iroda 
intézte. 
A személyi jövedelemadó 1 % felajánlások fogadása érdekében a NAV által előírt szeptember 
30-i határidőre benyújtottuk az egyesület regisztrációs kérelmét. A Fővárosi Törvényszéken 
folyó változásbejegyzési eljárás lezárultáig a NAV a regisztrációs eljárást felfüggesztette, 
miközben írásos válaszában jelezte, hogy új alapszabályunk mindenben megfelel a 
regisztráció feltételeinek. 
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Reményeink szerint a NAV-regisztráció, valamint alapszabályunk megfeleltetése az „új” civil 
törvénynek és a polgári törvénykönyvnek 2016-ban már nem ad további feladatokat az 
egyesületnek és így erőfeszítéseinket az alapcél szerinti tevékenységre tudjuk koncentrálni. 
Az alapszabály módosításaival és a közhasznú egyesületi tevékenység erősítésével közelebb 
kerülünk ahhoz, hogy néhány éven belül kérelmezni tudjuk a közhasznú jogállás 
megszerzését. Ehhez ugyanakkor még egy alapszabály-módosításra, s az egyesület ún. 
társadalmi támogatottságának jogszabályban előírt módon való növelésére lesz szükség. 

2015-ben az elnökség megtartotta az előírt félévenkénti egy ülését.  

A társasági (elnökségi, taggyűlési) döntések meghozatala a jogszabályokban és az 
alapszabályban előírtaknak megfelelően történt (ülések összehívása és előkészítése, a 
testületek hatáskörének megfelelő határozathozatal, a határozatok közzététele az egyesület 
honlapján). Az egyesület működése teljes mértékben transzparens: a társasági döntések, a 
taggyűlés számára készülő beszámolók, a költségvetés, a részletes bevételi és kiadási tételek 
2013. óta megtalálhatók a honlapon. 

Amint azt a 2015. évi pénzügyi beszámolóból is látható, az elnökség szigorú költségvetési 
gyakorlatot folytatott: egyrészt törekedett a tagdíjak és a tagdíjhátralékok beszedésére, 
másrészt a kiadásokat erősen kordában tartotta. Ennek következtében a 2016. évet olyan 
tartalékokkal kezdjük, amelyek a 2016. évi tagdíjak beérkezéséig fedezetet biztosítanak a 
kiadásokra.  

Az új jogi szabályozásnak megfelelően tavaly az alapszabályban rögzítettük az éves tagdíj 
összegét: ez 2016-tól kezdődően 6000, illetve a diákoknak és nyugdíjasoknak 3000,- Ft. Úgy 
gondoljuk, hogy ha az egyesület tagjai ezt a tagdíjat pontosan megfizetik, nem lesz szükség 
további tagdíjemelésre, mert a költségvetésünk fenntartható marad, különösen, ha a bevételek 
az SZJA 1 %-os felajánlások révén növekednek. 

Az elmúlt évben is visszatérően kellett foglalkozni a tagdíj, valamint a 2013-2014. évi 
tagdíjhátralékok megfizetésének sürgetésével. Jó néhány sürgetés, felszólítás után az elnökség 
2015. november 23-án határozatot hozott póthatáridő kitűzéséről és fizetési felszólítás 
kiküldéséről, mivel a 114 fő nyilvántartott tag közül 58 főnek volt 6 hónapot meghaladó 
tagdíjhátraléka, akiknek több, mint a fele a 2013-2015. években egyáltalán nem fizetett 
tagdíjat. A 2016. február 8-i helyzet szerint az egyesület jelenlegi tagjai közül 72 fő fizette 
meg a 2015. évi tagdíjat. A 2016. február 23-i taggyűlésen napirendi pontként szerepel a 
november 23-i fizetési felszólítás ellenére tagdíjhátralékukat december 31-ig nem rendező 
tagok tagsági jogviszonyának felmondása.  

2015. december 22-én az elnökség már közzé tudta tenni teljes 2016. évi rendezvénytervét, 
amely 12 nyilvános, alapcél szerinti programot tartalmaz. 

Budapest, 2016. február 8. 
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