
Az elnökség javaslata a Magyar-Török Baráti Társaság  
2016. január 31-i rendes taggyűlésének tagsági jogviszony felmondásáról 

(egyhangú szavazással elfogadta az MTBT elnökségének 2017. január 9-i ülése) 

Az elnökség javasolja, hogy a Taggyűlés titkos szavazással fogadja el az alábbi határozatot:  

„Az MTBT 2017. január 31-i rendes taggyűlése harminc napos határidővel felmondja az egyesület alant 
felsorolt rendes tagjainak tagsági jogviszonyát, mivel ők több, mint hat hónappal elmaradtak a tagdíj 
Alapszabályban rögzített határidőre történő megfizetésével és az Elnökség 2016. október 11-én kelt írásbeli – 
a tagdíjfizetésre a 2016. november 30-i póthatáridőt kitűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire 
kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére nem rendezték 2016. évi éves tagdíjhátralékukat, továbbá sem 
mulasztásukat nem mentették ki, sem a felszólítás esetleges megalapozatlanságával kapcsolatos tényeket és 
bizonyítékokat nem terjesztettek elő. Az érintett egyesületi tagok tagsági jogviszonya a felmondási idő 
leteltével, azaz 2017. március 3-án szűnik meg.  

A taggyűlés lehetővé teszi a tagdíjhátralék megfizetését a felmondási idő alatt. Ha a határozat által érintett 
egyesületi tag teljes tagdíjhátraléka 2017. március 3-án 24.00 óráig beérkezik az MTBT bankszámlájára vagy 
eddig az időpontig az érintett készpénzben eljuttatja azt az egyesület elnökségének, minden további eljárás 
nélkül, automatikusan mentesül a jelen felmondás hatálya alól. 

A határozattal érintett egyesületi tagok: 1. Falvayné Molnár Mónika, 2. F. Tóth Tibor, 3. Gamauf András, 
4. Mester Éva Cecília, 5. Mravik Lászlóné dr. Kovács Petronella. 

A határozat indoklása:  Az MTBT hatályos létesítő okirata szerint az egyesület tagja belépéskor, illetve 
tagsági jogviszonya folyamán évente tagdíjat köteles fizetni. A rendes tagság létrejöttének és fenntartásának 
feltétele a tagdíj határidőre történő megfizetése. Az egyesület tagjai kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül 
megfizetni. 2016-tól kezdődően az éves tagdíj mértéke tagonként 6000 (hatezer) Ft. Nyugdíjasok és diákok a 
tagdíj felét fizetik. A tagdíjat egy összegben előre a tárgyév február 10. napjáig kell megfizetni, készpénzben 
a gazdasági titkárnak átadva, vagy közvetlenül az Egyesület bankszámlájára történő átutalással. A tagsági 
jogviszonyt a Taggyűlés harminc napos határidővel felmondhatja, ha a rendes tag az Elnökség írásbeli – 
póthatáridőt tűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére 
hat hónappal elmaradt a tagdíj Alapszabályban rögzített határidőre történő megfizetésével. Az írásbeli 
felszólításban fel kell hívni a tagot arra, hogy amennyiben a felszólítás alaptalan, vagy mulasztását ki kívánja 
menteni, adja elő az ezekkel kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat. A felszólításnak továbbá tájékoztatást 
kell adni az esetleges fizetési kedvezményekről is. A tagsági jogviszony felmondás esetében a felmondási idő 
leteltével szűnik meg. 

Az egyesület tagjainak a 2016. évi tagdíjat 2016. február 10-ig kellett megfizetniük. Tekintettel az MTBT 
létesítő okiratának az előző bekezdésben ismertetett rendelkezéseire és az MTBT 2016. február 23-i 
taggyűlése az éves gazdálkodás elveiről elfogadott határozatának 3. pontjára, amely előírta, hogy az 
egyesület elnöksége az alapszabályban meghatározott módon járjon el a 2016. február 10-i határidőig meg 
nem fizetett tagdíjak beszedése érdekében, amennyiben a fizetési késedelem meghaladja a 6 hónapot, az 
elnökség 2016. október 11-én fizetési felszólítást intézett Falvayné Molnár Mónika, F. Tóth Tibor, Gamauf 
András, Mester Éva Cecília és Mravik Lászlóné dr. Kovács Petronella egyesületi tagokhoz. A levélben 2016. 
november 30-át tűzte ki mint póthatáridőt tagdíjhátralékuk megfizetésére, s abban  kifejezetten felhívta 
figyelmüket a tagdíjhátralék megfizetése esetleges elmulasztásának jogkövetkezményeire is, jelezve, hogy a 
2016. november 30-át követő első taggyűlésen javasolja a Taggyűlésnek tagsági jogviszonyuk az alapszabály 
III/6. pontja szerinti felmondását, ha a 2016. november 30-i póthatáridőig nem rendezik tagdíjhátralékukat és 
mulasztásukat nem mentik ki. Mivel az érintett egyesületi tagok sem tagdíjhátralékukat nem fizették meg, 
sem mulasztásukat nem mentették ki, az Elnökség 2017. január 9-én első fokon határozott az érintettek 
tagsági jogviszonyának megszüntetéséről és határozati javaslatot terjesztett az MTBT 2017. január 31-i 
taggyűlése elé az érintettek tagsági jogviszonyának felmondásáról.” 

Budapest, 2017. január 9.


