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A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület 
(1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183) 

2018. évi rendes taggyűlésének  

NAPIRENDJE 

1. Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület 2017. évi tevékenységéről.  
 1. sz. melléklet: Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület 2017. évi tevékenységéről. 

2. Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület pénzvagyonáról, a 2017. évi költségvetés 
felhasználásáról és a 2017. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről. Az Országos Bírósági 
Hivatalnak benyújtandó 2017. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklete. 

 2. sz. melléklet: Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület pénzvagyonáról, a 2017. évi 
költségvetés felhasználásáról és a  2017.  évi gazdálkodási elvek teljesüléséről. 

 3. melléklet: Az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2017. évi beszámoló és 
közhasznúsági melléklete 

 4. sz. melléklet: A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvben foglalt véleménye az Országos 
Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2017. évi beszámolóról és közhasznúsági mellékletéről, 
valamint az egyesület 2018. évi gazdálkodási elveire vonatkozó elnökségi előterjesztésről. 

  
3. Az elnökség beszámolója az egyesület ingó vagyonáról a 2017. december 31-i állapot  
 szerint 
 5. sz. melléklet: Az elnökség beszámolója az egyesület ingó vagyonáról a 2017. december 

31-i állapot szerint 

4. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2017. évi tevékenységéről 
 6. sz. melléklet: A Felügyelő Bizottság beszámolója 2017. évi tevékenységéről 

5. Az elnökség javaslata az egyesület 2018. évi gazdálkodásának elveire. 
 7. sz. melléklet: Az elnökség javaslata az egyesület 2018. évi gazdálkodásának elveire. 

4. sz. melléklet: A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvben foglalt véleménye az Országos   
 Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2017. évi beszámolóról és közhasznúsági mellékletéről,   
 valamint az egyesület 2018. évi gazdálkodási elveire vonatkozó elnökségi előterjesztésről. 

6. Az elnökség javaslata a 2017. november 30-i póthatáridőig a 2017. évi tagsági díjat meg 
 nem fizető egyesületi tag tagsági jogviszonyának felmondására. 
 8. sz. melléklet: Az elnökség javaslata a 2017. november 30-i póthatáridőig a 2017. évi 

tagsági díjat meg nem fizető egyesületi tag tagsági jogviszonyának felmondására. 

7. Az elnökség javaslata a Magyar-Török Baráti Társaság létesítő okiratának módosítására, 
a főtitkári és a főtitkár-helyettesi tisztség megszüntetésére. 

 9. sz. melléklet: Javaslat az egyesület létesítő okiratának módosítására 
 10. sz. melléklet: Javaslat az Egyesület egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályára 

8. Javaslat Puskás László tiszteletbeli tagságára 
 11. sz. melléklet: Javaslat Puskás László tiszteletbeli tagságára 

9. Egyéb 
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1. sz. melléklet 

Elnökségi beszámoló a 2018. január 30-i rendes taggyűlésnek 
 a Magyar-Török Baráti Társaság 2017. évi tevékenységéről 

(elfogadta az elnökség 2017. január 9-i ülése) 

I.  
Közhasznú tevékenység 

1. A Fővárosi Törvényszék 77.Pk.60.379/1993/32. sz. végzésével megállapította, hogy a Magyar-
Török Baráti Társaság a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján közhasznú szervezet. Az egyesület 
közhasznú jogállása megszerzésének időpontja 2017. május 16.  

Egyesületünk célját az alapszabály 2017. január 31-i módosítása az alábbiak szerint határozta meg: 

a) a magyar és török nép közötti barátság ápolása, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és 
fenntartásának segítése, a magyar, valamint a török kultúra és történelem ismeretének és terjesztésének 
javítása, a Magyarország és Törökország közötti kapcsolatok szellemi, művészeti, kulturális értékeinek, 
hagyományainak feltárása, megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése Magyarországon és 
Törökországban egyaránt, a fiatalok ismereteinek, jártasságának, műveltségük életkori sajátosságainak 
megfelelő, tudatos fejlesztése, hozzájárulás a hazai felnőttoktatás céljaihoz, részvétel a helyi és országos 
közművelődési tevékenységben, 

b) a magyar és török kulturális örökség védelme a két országban, a kulturális javak gyarapításának, 
megőrzésének, tudományos feldolgozásának, a jövő nemzedékek számára történő átörökítésének és 
társadalmi hasznosításának szándékával, 

c) a magyar és török társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése 
a két ország önkormányzati, felsőoktatási és köznevelési intézményei, civil, valamint ifjúsági és 
sportszervezetei kapcsolatépítésének támogatása és a velük való együttműködés révén, részvétel 
Törökország és az Európai Unió tagállamai civil szervezeteinek együttműködésében, 

d) a magyar külgazdaság és külpolitika tudományos és civil kapcsolatainak erősítése, részvétel a magyar 
társadalom külpolitikai közgondolkodásának fejlesztésében, Magyarország külpolitikai tevékenységének, 
szerepvállalásának megismertetésében, Törökország európai integrációjának elősegítése. 

2. 2017-ben az alábbi közhasznú tevékenységet folytattuk: 

2.1. Nyolc nyilvános ismeretterjesztő előadást tartottunk az MTBT székhelyén: 

január 31.  
Kovács Máté Gergely: “Nemzeti modern - a kora köztársaság kori Törökország építészetéről” 

február 28.  
Radnóti Klára: ”A Kossuth-emigráció emlékházai - Sumen, Kütahya” 

március 28.  
Gerelyes Ibolya “Oszmán tárgyak a magyarországi gyűjteményekben. Az eredet és a keltezés 
kérdései” 

április 11.  
Tasnádi Edit: “Török vonatkozások Arany János műveiben”. 

május 30.  
Mányoki János: “Luther és az iszlám” 

szeptember 21.  
Varga Imre: “Bosznia-Hercegovina a jugoszláv államszövetség felbomlásától napjainkig” 
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október 31.  
Demeter Gábor: “Az oszmán Balkán etnikai viszonyai 1850-1914.” 

november 30.  
Vér Márton: “A Mongol Birodalom postahálózata” 

Egy tervezett előadásunk az előadó váratlan elfoglaltsága miatt elmaradt (június 20. Dobrovits Mihály: 
“Törökország belpolitikai helyzete”), de az általa készített írásos jegyzetet később az érdeklődők 
rendelkezésére bocsátottuk (elérhetősége: http://magyar-torok-barati-tarsasag.com/images/rendezvenyek/
2017_program/dobrovits_mtbt.pdf ) 

Egy másik, decemberre tervezett előadásunkat időponttorlódás miatt 2018. januárjára halasztottuk (Vígh 
István: “Nomád türk népek szablyái - a bolgároktól a tatárokig”). 

A fenti nyilvános rendezvényekről 4-5 héttel korábban tájékoztatást adtunk az egyesület honlapján és 
Facebook-oldalán. Az előadásainkon általában 25-40 fő vett részt, a résztvevők negyedét-ötödét tették ki a 
nem egyesületi tagok. 

2.2. Kulturális jellegű utazások  

Szeptember 29. - október 2. között 31 fő vett részt az “Oszmán emlékek nyomában” elnevezésű autóbuszos 
kirándulásunkon Bosznia-Hercegovinában: 13 egyesületi tag és 18 nem egyesületi tag érdeklődő. 

A májusra tervezett Nagyszalonta - Nagyvárad kirándulást a romániai bárányhimlő-járvány miatt 
elhalasztottuk. 

2.3. Török fotóművész kiállítása 

Egyesületünk közreműködött Nijat Ayvaz tekirdagi fotóművész kiállításának lebonyolításában az óbudai 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, amelynek megnyitójára május 5-én került sor. 

2.4. Támogatás kulturális eseményeken való részvételhez 

Az egyesület 2017. évi költségvetésében pénzügyi támogatás nyújtását terveztük a bosznia-hercegovinai 
kiránduláshoz. Mivel azon az egyesületi tagok egyhatoda vett részt, az elnökség úgy döntött, hogy inkább a 
Bálint András október 26-i Arany János emlékestjén (Óbudai Társaskör) való részvételhez nyújt pénzügyi 
támogatást annak érdekében, hogy a támogatást minél szélesebb körben igénybe tudják venni. Ezt 5-5 
egyesületi tag és külsős érdeklődő vette igénybe. 

2.5. Tájékoztatás tudományos-ismeretterjesztő és kulturális rendezvényekről 

Az egyesület honlapján és Facebook-oldalán, valamint elektronikus levelekben invitáltuk az MTBT tagjait és 
az érdeklődőket számos török vonatkozású kulturális eseményre, többek között a Budapesti Könyvfesztivál 
díszvendégével, Orhan Pamukkal való pódiumbeszélgetésre, az MTA, az OSZK, az isztambuli Magyar 
Kulturális Intézet, a budapesti Yunus Emre Kulturális Intézet, a Kőrösi Csoma Társaság rendezvényeire, 
valamint néprajzi, zenetörténeti és más kulturális szimpoziumokra és kiállításokra, koncertekre, magyar-
török testvérvárosi rendezvényekre. Rendszeresen tájékoztatást adtunk a Nemzetek Háza égisze alatt 
működő civil szervezetek programjairól. 

2.6. Egyesületi könyvtár  

Sikeresen működtettük az egyesület 2016-ban létrehozott könyvtárát, amely 2017-ben 86 kötettel 
gyarapodott (a jelenlegi állomány 236 kötet). Ez utóbbiból 38 kötetet az egyesület költségvetésének terhére 
vásároltunk, 48 kötetet pedig adományozóktól kaptunk. A könyvtári állományról pontos dokumentáció 
található az egyesület honlapján, illetve a taggyűlésnek előterjesztésre kerülő egyesületi vagyonleltárban. 

2.7. Tájékoztatás az egyesülethez forduló magyar és külföldi állampolgárok számára 

Az elmúlt évben is számos támogatás- és információkérés érkezett egyesületünkhöz kulturális, szociális és 
más ügyekben, amelyeket igyekeztünk kielégíteni. 

http://magyar-torok-barati-tarsasag.com/images/rendezvenyek/2017_program/dobrovits_mtbt.pdf
http://magyar-torok-barati-tarsasag.com/images/rendezvenyek/2017_program/dobrovits_mtbt.pdf
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2.8.  Csapatépítő tevékenység 

Az egyesület 2017 decemberében is megrendezte hagyományos török óévbúcsúztató vacsoráját, amelyen 48 
fő vett részt, 35 egyesületi tag és 13 fő egyesületen kívüli érdeklődő, illetve családtag. 

II. 
Szervezeti ügyek 

A tavalyi évben elsődleges célunk a közhasznú jogállás megszerzése, a gazdasági titkár posztjának 
betöltése és a  tagdíjfizetések további konszolidálása volt. 

1. Testületi ülések és tájékoztatás 

Az egyesület éves rendes taggyűlését 2017. január 31-én tartottuk. A nyilvántartó bírósághoz időben 
megküldtük egyesületünk 2016. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, amelyet az 2017. február 3-
án tett közzé. 

Rendkívüli taggyűlést tartottunk 2017. február 28-án, amelyen megválasztottuk az egyesület gazdasági 
titkárát. 

Rendkívüli taggyűlést tartottunk 20117. április 11-én, amelyen a Fővárosi Törvényszék által elrendelt 
módon módosítottuk az MTBT létesítő okiratát a közhasznú jogállás megszerzése érdekében. 

Az MTBT elnöksége az alapszabályban előírt minimálisan félévenkénti egy ülést megtartotta: elnökségi 
ülésekre 2017. január 9-én, január 31-én, május 5-én és október 17-én került sor.  

A testületi ülésekről az egyesület tagjai előzetes tájékoztatást kaptak. Mivel a közhasznú jogállás 
megszerzését követően a testületi ülések nyilvánosak, azok összehívásáról az egyesület honlapján is előzetes 
tájékoztatást adunk.  

A testületi ülések határozatait az MTBT honlapja ismerteti  az alapszabálynak megfelelően. A taggyűlések 
nyomtatott jegyzőkönyvei, továbbá az elnökségi ülések emlékeztetői megtalálhatók az egyesület irattárában 
is. 

2.  A testületek megbízásának hatálya 

Az MTBT elnökségének és Felügyelő Bizottságának megbízása 2020. június 30-án szűnik meg. Az egyesület 
tiszteletbeli elnökének megbízása 2021. február 22-ig szól. 

3. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság működése 

A három fős elnökség normálisan el tudta látni az alapszabályban meghatározott feladatait. 
  
A  2017. április 11-i taggyűlés 16. sz. határozata nyomán - tekintettel a főtitkári és a főtitkár-helyettesi 
tisztség átmeneti betöltetlenségére - az elnökség 2017. május 5-én fogadta el a három fős elnökség jelenleg is 
érvényes ügyrendjét, valamint annak mellékleteként az egyesület hatályos pénzkezelési szabályzatát. A 
dokumentumok az MTBT honlapján megtekinthetők. 

Mivel Kövecsi-Oláh Péter 2017. március 9-i hatállyal, Dávid Ferenc pedig 2017. március 16-i hatállyal 
lemondott a főtitkári, illetve a főtitkárhelyettesi tisztségről, a 2017. április 11-i rendkívüli taggyűlés 
egyhangúlag határozott arról, hogy az egyesület elnöksége legkésőbb az egyesület következő rendes 
taggyűlésén tegyen javaslatot a főtitkári és a főtitkárhelyettesi tisztség betöltésére vagy a főtitkári és a 
főtitkárhelyettesi tisztség esetleges megszüntetésére, és addig az egyesület elnöksége három fővel (elnök, 
alelnök, gazdasági titkár) lássa el feladatait. 

Az egyesület elnöksége úgy véli, hogy az egyesület működése három fős elnökséggel (elnök, alelnök,  
gazdasági titkár) biztosítható. Ezért javasolja a 2018. évi rendes taggyűlésnek az alapszabály ilyen értelmű 
módosítását, azaz az elnökség létszámának három főben történő megállapítását, valamint a főtitkári és a 
főtitkárhelyettesi tisztség megszüntetését. 
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A Felügyelő Bizottság ügyrendje 2017-ben nem változott. 

4. Közhasznú jogállás 

Több éves felkészülés után értük el, hogy a Fővárosi Törvényszék megállapítsa: az MTBT a 2011. évi 
CLXXV. törvény (Ectv.) alapján közhasznú szervezet, miután az MTBT 2017. január 31-én elfogadott 
létesítő okirata (alapszabálya) megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezéseinek, valamint az Ectv. 34-50.§-ainak, továbbá a szervezet megfelel az Ectv. 32. § (4) bekezdés 
b), valamint (5) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak is, ezáltal megfelelő erőforrás áll a rendelkezésére 
és megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik. 

Ez praktikusan azt jelenti, hogy a közhasznú jogállás megőrzéséhez a jövőben is meg kell felelnünk az alábbi 
kritériumoknak: 

- két egymást követő üzleti év egybeszámított adózott eredménye nem lehet negatív, 
- az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a személyi jövedelemadó meghatározott részének 
 az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg (SZJA 1 %)   
 eléri az  összes bevétel 2 százalékát,  
- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes    
 ráfordítás felét e két év átlagában. 

5. SZJA 1 % 

2017 szeptemberében immár második alkalommal fogadtuk az adózóktól személyi jövedelemadójuk MTBT-
nek felajánlott egy százalékát. 2016-ban 36.100, 2017-ben 47.372 forint támogatást kaptunk. A támogatást 
alapcél szerinti tevékenységre fordítottuk, beleértve az egyesületi könyvtár bővítését. 

6.  Pályázati támogatás 

Az egyesület pályázata alapján a Nemzeti Együttműködési Alap - utófinanszírozással, 10 % önrész mellett - 
összesen 250.000,- forint működési célú támogatást biztosított, amelyet az MTBT 2017. április 1. - 2018. 
március 31. között a következő kiadásokra fordíthat:  

a) 12 havi könyvelési díj,  
b) az MTBT 2018. évi tagsági díja a Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok    
 Szövetségében,  
c) jogszabályi megfeleltetést segítő ügyvédi szolgáltatás díja (a közhasznú jogállás megszerzése   
 érdekében),  
d) az egyesület bankszámlájához kötődő banköltség és pénzforgalmi jutalék 12 havi összege,  
e) az egyesület logójának megtervezéséhez kapcsolódó munkadíj.  

A 2017. december 31-i állapot szerint: 
- az a), a d) és az e) tételek felhasználása folyamatban van 
- a b) és c) tétel kifizetésre került. 

7. Taglétszám, tagdíjfizetések 

2016. december 31-én egyesületünknek 82 rendes és 5 tiszteletbeli, összesen 87 tagja volt.  

2017. december 31-én az MTBT-nek 85 rendes, 1 pártoló és 4 tiszteletbeli, összesen 90 tagja volt. 

Az éves tagdíjat az alapszabály rögzíti. Az 2016. január elsejétől 6000,- Ft, nappali tagozatos diákoknak és 
nyugdíjasoknak 3000,- Ft. Az elnökség úgy véli, hogy amíg az egyesület tagjai ezt a tagdíjat pontosan 
megfizetik, az egyesület költségvetése fenntartható.  

A tagdíjfizetések összege 2017-ben 357.000,- forint volt. 

Hat hónapnál hosszabb, lejárt tagdíjtartozása jelenleg egy főnek van. 



� /�  oldal6 37

8.  Transzparencia 

Az egyesület működése teljes mértékben átlátszó: a társasági döntések, az Országos Bírósági Hivatalnak 
benyújtott éves beszámolók, a taggyűlés által elfogadott éves gazdálkodási elvek, az elnökség által készített 
költségvetés és az annak megvalósulásáról készített beszámoló a részletes bevételi és kiadási tételekkel 2013. 
óta megtalálhatók a honlapon. 

9.  Költségvetési fegyelem 

Amint az a 2017. évi pénzügyi beszámolóból is látható, az elnökség szigorú költségvetési gyakorlatot 
folytatott: a taggyűlés felhatalmazását és az alapszabály előírásait szem előtt tartva törekedett a tagdíjak és a 
tagdíjhátralékok beszedésére, a kiadásokat pedig a költségvetési előirányzatok keretei között tartotta.  

Ennek következtében az egyesület pénzvagyona a 2016. év végi 343.074,- Ft-ról 2017. december 31-re 
430.956,- Ft-ra nőtt. 2017-ben bevételünk 531.951,- Ft, kiadásunk 444.069,- Ft volt, így a 2017. évi 
gazdálkodás eredménye 87.882,- Ft. 

10. Egyesületi igazolvány 

A 2016. évi rendes taggyűlésen igény merült fel egyesületi tagsági igazolvány készíttetésére. Az elnökség 
szerint a kérdésre költségtakarékossági okokból az egyesület logójának elkészíttetése után célszerű 
visszatérni. 

11. Támogatók és adományozók 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az elmúlt évben  
- pontosan befizették a tagdíjukat 
- pénzadománnyal támogatták egyesületünket 
- személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlották nekünk 
- könyveket adományoztak egyesületünk könyvtárának 
- segítették céljaink megvalósítását, programjaink lebonyolítását, könyvtárunk nyilvántartásának   
 elkészítését 
- részt vettek az egyesületi rendezvényeken. 

Budapest, 2018. január 9. 
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2. sz. melléklet 

Az elnökség szöveges beszámolója az MTBT 2018. január 31-i taggyűlésének az egyesület 
pénzvagyonáról, a 2017. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2017. évi 

irányelveinek teljesüléséről 
(elfogadta az MTBT elnökségének 2018. január 9-i ülése) 

1. Mérleg 
2016. december 31-én az egyesület 343.074,- Ft pénzvagyonnal rendelkezett (bankszámla és házipénztár).  

2017. december 31-én az egyesület pénzvagyona (bankszámla és házipénztár) 430.956,- Ft. 

2. A 2017. évi gazdálkodás eredménye 
2017. évi bevételünk 531.951,- Ft, kiadásunk 444.069,- Ft volt.  

Ennek megfelelően az eredmény: 87.882,- Ft. (Ez a költségvetésben tervezett eredménynél (-31.000,-Ft) 
lényegesen jobb. A különbség oka az adományok jelentős összege (96.368 Ft) és a 2017. évben befizetett 
2018. évi tagdíj (24.000,- Ft). 

2.1. Bevételek 

2.1.1. Tagdíj 
A tagdíj bevételek 357.000,-Ft-ot tettek ki. A tagdíjbevételek a 2018. évre vonatkozó tagdíjbefizetéseket is 
tartalmaztak, ezek összege: 24.000,- Ft. 

2.1.2. SZJA 1 % 
2017-ben  47.312,- Ft támogatás érkezett. 

2.1.3. Adomány 
Adományként 96.368,- Ft összeget kaptunk. 

2.1.4. Banki kamat 
Banki kamatként 11,- Ft bevétel érkezett. 

2.1.5. Tombola bevétel 
A 2017. december 15-i óévbúcsúztatón a tombola bevétele 22.800,- Ft volt. 

2.1.6. Támogatással kapcsolatos technikai bevétel 
Az egyesületi tagoknak fejenként 1000 Ft támogatást biztosítottunk az Arany János bicentenárium 
alkalmából megrendezett Bálint András előadóestre (október 26., Óbudai Társaskör) történő jegyvásárláshoz. 
Az előzetesen jelentkezők jegyeit az MTBT költségvetéséből vásároltuk meg, majd a jegyekért az egyesületi 
tagoktól 600 Ft, egyesületen kívüli személyektől 1600 Ft térítést vételeztünk be. Így keletkezett 8.400,- Ft 
bevétel, illetve 14.400 Ft kiadás. 

2.1.7. Elveszített egyesületi bélyegző utáni térítés 
Az elveszített 3. sz. egyesületi bélyegző bekerülési költségének megfelelő 5.500,- Ft bevételezésre került. 

2.1.8. 2017. évi összes bevétel 

2.1.1. - 2.1.7 tételek összesen: 531.951- Ft. 

2.2. Kiadások 

2.2.1. Ügyvédi megbízás 
A közhasznú jogállás megszerzésével kapcsolatos jogi eljárásra a dr. Fecskovics Ügyvédi Irodának 
fizettünk 127.000,- Ft összeget (ennek kb. 90 %-át a NEA-KK-17-M pályázatunk alapján 2018-ban 
visszakapjuk). 

2.2.2. Könyvelői szolgáltatás 
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Polonkai Zsuzsanna, egyesületünk könyvelőjének évi könyvelési szolgáltatás díja: 78.000,- Ft,  (ennek kb. 
90 %-át a NEA-KK-17-M pályázatunk alapján 2018-ban visszakapjuk) 

2.2.3. Honlap működtetés 
Az egyesületi weboldaltárhely bérleti díja 9.950 Ft, a domain bérlet díja 3.700 Ft, összesen 13.650 Ft, 
amelyet a Jel-Adó Bt-nek fizettünk. 

2.2.4. Banki költség 
Az egyesület bankszámlájához kötődő bankköltség és pénzforgalmi jutalék összege: 23.869,-Ft.(ennek kb. 
90 %-át a NEA-KK-17-M pályázatunk alapján 2018-ban visszakapjuk) 

2.2.5. Postaköltség 
Az éves postaköltség összege 5.130,- Ft volt. 

2.2.6. Könyvtári beszerzés 
Az egyesület könyvtára számára 38 db könyvet vásároltunk, 86.111,- Ft összértékben. 

2.2.7. Tagdíj 
Az MTBT a Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetségének befizetett 2017. évi tagdíj 
összege 25.000,- Ft volt, (ennek kb. 90 %-át a NEA-KK-17-M pályázatunk alapján 2018-ban visszakapjuk). 

2.2.8. Ajándék az egyesületi rendezvények előadóinak 
A társulati ülések előadóinak 5.169,- Ft értékben vásároltunk könyvajándékot. 

2.2.9. Sokszorosítás költsége 
Az éves rendes taggyűlésre készített előterjesztések sokszorosítási költsége 1.800,- Ft volt. 

2.2.10. Bélyegző készíttetése 
Az elveszített 3. sz. körbélyegző helyett készíttetett 4. sz. körbélyegző költsége: 6.290 Ft. 

2.2.11. Kulturális programon való részvétel támogatása 
Az egyesületi tagoknak fejenként 1000 Ft támogatást biztosítottunk az Arany János bicentenárium 
alkalmából megrendezett Bálint András előadóestre (október 26., Óbudai Társaskör) történő jegyvásárláshoz. 
Az előzetesen jelentkezők jegyeit az MTBT költségvetéséből vásároltuk meg, majd a jegyekért az egyesületi 
tagoktól 600 Ft, egyesületen kívüli személyektől 1600 Ft térítést vételeztünk be. Így keletkezett 8.400,- Ft 
bevétel, illetve 14.400 Ft kiadás. 

2.2.12. Működési célű támogatásra beadott pályázat regisztrációs díja 
A Nemzeti Együttműködési Alaphoz 2017. januárjában benyújtott pályázat regisztrációs díja 2.000,- Ft volt. 

2.2.13. Koszorú vásárlás 
A Hazai-emléktábla avatása alkalmából vásárolt koszorú költsége 6.000,- Ft. 

2.2.14. Boríték vásárlás 
Boríték vásárlás költsége 260,- Ft. 

2.2.15. Támogatás az óévbúcsúztató részvételi díjához 
A december 15-i egyesületi óévbúcsúztató részvételi díjához egyesületünk 1000 Ft támogatást nyújtott a 
tagdíjfizető tagoknak. A rendezvényen 35 egyesületi tag vett részt, így a kiadás 35.000 Ft volt. 

2.2.16. Beszerzés óévbúcsúztató esthez 
A december 15-i rendezvényre 1 kg pisztácia és 2 X 50 dkg egyéb mag beszerzése 13.940 Ft volt. 

2.2.17. 2017.évi összes kiadás 
A 2.2.1. - 2.2.16. tételek összesen: 444.069,- Ft. 

3.  A  NEA-KK-17-M támogatás felhasználása  
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő / Nemzeti Együttműködési Alap egyesületünk pályázata nyomán 250 
ezer Ft működési célú - 2017. április 1- 2018. március 31. között felhasználandó - támogatást biztosított a 
következő kiadásainkhoz: 



� /�  oldal9 37

- az egyesület közhasznú jogállásának megszerzése érdekében tervezett ügyvédi munkadíjhoz (létesítő okirat 
módosítása, dokumentumok előkészítése, tanácsadás), 

- az OTP Banknál fenntartott egyesületi pénzforgalmi számlához kötődő bankköltség és pénzforgalmi jutalék 
12 havi összegéhez, 

- az egyesület 2018. évi tagsági díjához a Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok 
Szövetségében, 

- a 12 havi könyvelési díjhoz, 

- valamint az egyesület logójának megtervezéséhez kapcsolódó munkadíjhoz. 

A támogatás felhasználása a fentiekben részletezett 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 2.2.7. tételeket illetően időarányos. 
Az egyesületi logó elkészítésére irányuló megbízás létrehozása folyamatban van. 

4.  A 2017. évi gazdálkodási elvek teljesülésének értékelése 

A taggyűlés 2017. január 31-i határozatában a következő 6 pontban foglalta össze a 2017. évi 
gazdálkodás elveit (dőlt betűvel azok teljesülésének értékelése): 

1. Az elnökség 2017. március 31-ig fogadja el az egyesület 2017. évi költségvetését és azt tegye 
elérhetővé az egyesület honlapján. Az éves költségvetést úgy alakítsa ki, hogy a közhasznú jogállás 
megszerzése esetén az egyesület teljesíteni tudja a közhasznú jogállás fenntartásának pénzügyi-
támogatottsági feltételeit. A 2016. és a 2017. év egybeszámított adózott eredménye nem lehet 
negatív, s a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások érjék el az összes 
ráfordítás legalább felét e két év átlagában. A közhasznú jogállás megszerzése esetén biztosítani kell 
az előírt számviteli feltételeket. 

 (A fentiek teljes mértékben megvalósultak.) 

2. Az elnökség törekedjék arra, hogy 2016. és 2017. vonatkozásában a személyi jövedelemadó 1 
százalékának az adózó rendelkezése szerint az MTBT-nek kiutalt összeg elérje az összes bevétel 2 
százalékát, mivel ez ugyancsak egyik feltétele lehet a közhasznú jogállás fenntarthatóságának. Ennek 
érdekében széles körben népszerűsítse az MTBT támogatását az SZJA 1 %-val. A taggyűlés felkéri 
az egyesület tagjait, hogy lehetőség szerint személyi jövedelemadójuk 1 %-val támogassák az 
egyesületet. Az elnökség biztosítsa, hogy az egyesületnek kiutalt SZJA 1-%-os összeg a 
jogszabályoknak megfelelően kerüljön felhasználásra és arról határidőre megtörténjen az elszámolás 
az adóhatóság felé. 

 (A fentiek teljes mértékben megvalósultak. Az adóhatóságnak történő elszámolásra az előírt   
 határidőben kerül majd sor.) 

3. A taggyűlés felhívja az egyesület tagjait, hogy 2017. évi tagdíjukat 2017. február 10-ig fizessék 
meg, ezzel is elősegítve kellőképpen megalapozott 2017. évi költségvetés elkészítését a március 31-i 
határidőig. Az elnökség az alapszabályban meghatározott módon járjon el a meg nem fizetett 
tagdíjak beszedése érdekében, amennyiben a fizetési késedelem 6 hónappal meghaladja a 2017. 
február 10-i tagdíjfizetési határidőt. 

 (A fentiek teljes mértékben megvalósultak.) 

4. Törekedni kell költségvetési támogatás megszerzésére, beleértve a pályázat útján, valamint egyedi 
döntéssel kapott költségvetési támogatást. Kezdeményezni kell projektalapú támogatás   
biztosítását, adomány gyűjtését, pártoló tag természetes és jogi személyek felvételét. 

 (Pályázat útján 250.00 Ft működési célú támogatást kaptunk. 96.368 Ft adomány érkezett. Egy fő  
 pártoló tag felvételére került sor.) 

5. A 2017. évi költségvetésből a 2016. évben SZJA 1 %-os felajánlásként kapott összeg, azaz 36.100 Ft 
erejéig lehet előirányzatot képezni könyvbeszerzésre az egyesület könyvtára számára. A taggyűlés 
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felkéri az egyesület tagjait, hogy könyvadományaikkal gyarapítsák a könyvtárt. 

(Az egyesület könyvtárát a tervezettnél nagyobb támogatást felhasználva 86.111,- Ft   összértékű 
beszerzéssel tudtuk bővíteni. Jelentős volt az egyesületi tagok könyvadományainak mértéke is.) 

6. Az elnökség és a felügyelő bizottság éves beszámolóját, valamint a 2017. évről szóló  OBH 
beszámolót és a javaslatot a 2018. évi gazdálkodás elveire legkésőbb 2018. február végéig az éves 
rendes taggyűlés elé kell terjeszteni. “ 

 (A fentiek az előírt határidőre teljesülnek.) 

Budapest, 2018. január 9. 
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4. sz. melléklet 

A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvben foglalt véleménye az Országos Bírósági Hivatalnak 
benyújtandó 2017. évi beszámolóról és közhasznúsági mellékletéről, valamint az egyesület 2018. évi 
gazdálkodási elveire vonatkozó elnökségi előterjesztésről. 

Jegyzőkönyv 

az MTBT Felügyelő Bizottságának üléséről 

Időpont: 2018. január 15. 15 óra 

Helyszín: 1037 Budapest, Laborc u. 47/b 

Résztvevők:  

 Győri Anna Erika 

 dr. Nagykáldi Attila 

 Kovács József 

Az elnöki teendőket Kovács József látta el. 

1) Elnök megállapította, hogy az FB minden tagja jelen van, a testület határozatképes. A 
jegyzőkönyv vezetésére felkérte Győri Anna Erikát.    

2) Az FB tagjai egyhangú szavazással az alábbi napirendet fogadták el: 

Napirend:  

1. Az MTBT 2017. évi számviteli beszámolójának véleményezése 

2. Az MTBT 2018. évi gazdálkodásának elveire vonatkozó elnökségi javaslat 
véleményezése 

A jelenlévők a napirenden szereplő előterjesztéseket megvitatták és egyhangú igen szavazással az 
alábbi határozatokat hozták: 

2018/01. számú MTBT FB határozat 

A Magyar-Török Baráti Társaság Felügyelő Bizottsága 2018. január 15.-i ülésén az Egyesület 
Országos Bírósági Hivatalnak szóló 2017. beszámolóját véleményezte és az MTBT taggyűlésének 
elfogadásra javasolja.  

2018/02 számú MTBT FB határozat 

A Magyar-Török Baráti Társaság Felügyelő Bizottsága 2018. január 15.-i ülésén az MTBT 2018. 
évi gazdálkodásának elveire vonatkozó elnökségi javaslatot véleményezte és az MTBT 
taggyűlésének elfogadásra javasolja.  

Budapest, 2018. január 15. 

      Győri Anna Erika s.k.          dr. Nagykáldi Attila s.k.                  Kovács József s.k. 
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5. sz. melléklet 

Az elnökség beszámolója az MTBT 2018. január 31-i taggyűlésének 
az MTBT ingó vagyonáról a 2017. december 31-i helyzet szerint 

(elfogadta az elnökség 2018. január 9-i ülése) 

2016. december 31-én az ingó vagyonát az alábbiak alkották: 

1. Az MTBT könyvtárának 1-152. leltári számon nyilvántartott kötetei 
2. A ”Magyar honvédtábornokok oszmán szolgálatban - Guyon Richárd és Kmety György - Hursid  
 pasa és Iszmail pasa” c. könyv 149 példánya. 

2017. december 31-én az egyesület ingó vagyona az alábbiak szerint került megállapításra: 

1. Az MTBT könyvtárának 1-236. leltári számon nyilvántartott kötetei.  

A könyvtári állomány székhelyünkön, a Nemzetek Házában található. Az állomány sorszám szerint 
leltározott, a kötetekben szerepel az MTBT Könyvtára vagy a Magyar-Török Baráti Társaság 
bélyegzőlenyomata. A kölcsönzést az egyesület alelnöke vezeti. Minden kötetről az adományozó nevét is 
tartalmazó nyomtatott adatlap készült, amely a leltár alapja. Az adatlapok az egyesület honlapján is 
megtalálhatók. Az állomány tartalmazza azt a 38 kötetet is, amelyet 2017-ban az MTBT költségvetése 
terhére szereztünk be. Sorszámaik: 153, 155, 167-173, 188-190, 203-210, 212-220, 223-226, 231/1 – 234 
(jegyzék csatolva). A könyvtári állomány 2017. végi leltározásakor 24 kötet volt kölcsönzésben, a következő 
2 tétel hiányzott: 103. leltári szám: Aline Ohanesian: Orhan öröksége, illetve 182/1. és 182/2.  leltári 
számon Kállay Béni: A szerb felkelés története 1807-1810. I-II. Thallóczy Lajos előszavával. (MTA kiadása, 
1909.). A leltárhiány okát keressük. 

2. A ”Magyar honvédtábornokok oszmán szolgálatban - Guyon Richárd és Kmety György -Hursid pasa és 
Iszmail pasa” c. könyv 80 példánya 

A 2016. december 31-én meglévő 149 db kötet felhasználásáról az elnökség kimutatást vezetett (csatolva). A 
2017. évben 69 db került átadásra. 

Az Egyesületnek a fentieken túlmenően más ingó vagyona nincs. 

Megjegyzés: 

A 2017-ben az MTBT költségvetése terhére, ajándékozási céllal, 2 db könyvet vásároltunk (csatolva). 

Egy kötetet a  2017. május 30-i rendezvény előadójának átadtunk, a másik még az MTBT birtokában van. 

Budapest, 2018. január 9. 

                                             Tasnádi Edit sk.    Merészné Horváth Ágota sk. 
                                                   alelnök                                                              gazdasági titkár 
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Az MTBT 2017. évi költségvetése terhére, az egyesületi könyvtár számára vásárolt könyvek jegyzéke (38 db) 

153 Hakan Günday: Kevés 
155 Demeter Gábor: A Balkán és az Oszmán Birodalom. II. Társadalmi és gazdasági átalakulások a 18. század végétől a 
20. század közepéig. 
167 Demeter Gábor: A Balkán és az Oszmán Birodalom. I. Társadalmi és gazdasági átalakulások a 18. század végétől a 
20. század közepéig. 
168 Bekir Yıldız: Sírok virágok nélkül 
169 Szenvedélyek tengere - török költészeti antológia 
170 Török elbeszélők - antológia 
171 Iskender Pala: Halál Babilonban, szerelem Isztambulban 
172 Yaşar Kemal: Ördögszekerek útján 
173 Yaşar Kemal: A sovány Mehmed 
188 Orhan Pamuk: Cevdet bey és fiai 
189 Orhan Pamuk: A nevem piros 
190 Orhan Pamuk: Az ártatlanság múzeuma 
203 Ivanics Mária: Hatalomgyakorlás a steppén - A Dzsingisz-náme nomád világa 
204 Fodor Pál - Hegyi Klára - Ivanics Mária: Török és tatár hódítók 
205 Ézsiás Erzsébet: A “boldogító tudás” - Vásáry István életpályája 
206 Bóka Éva: Modernizáció és értékrend - A nyugati világ, Törökország és Kelet-Ázsia 
207 Flesch István: A Török Köztársaság története 
208 Flesch István: Az isztambuli menedék - Törökország a vészkorszakban 
209 Flesch István: Örmények, törökök, kurdok - Az 1915-ös örmény katasztrófa és a mai Törökország 
210 Ronald Suny: Az örmény népirtás története 
211 Mustafa Serdar Palabıyık: Megérteni 1915 eseményeit: Törökök és örmények 
212 Ablonczy Balázs: Keletre, magyar! - A magyar turanizmus története 
213 Kasza Péter: Egy korszakváltás szemtanúja - Brodarics István pályaképe 
214 Varga Szabolcs: Leónidasz a végvidéken - Zrínyi Miklós (1508 - 1566) 
215 Jázminszirmok - kortárs török drámák 
216 Hatice Meryem: Csak egy hüvelyknyi férjem legyen 
217 Hatice Meryem: Kozluk - ahányan, annyifélék 
218 Burhan Sönmez: Isztambul, Isztambul 
219 Birgül Oǧuz: HAH! 
220 William Dalrymple: A Szent Hegytől keletre 
223 Jany János: Az iszlamizmus - Eszmetörténet és geopolitika 
224 Hakan Günday: Még 
225 Elif Şafak: Éva három lánya 
226 Manasz - kirgiz hőseposz 
231/1 és 231/2. Orhan Pamuk: Hó 1-2. kötet 
232 Orhan Pamuk: Az új élet 
233 Orhan Pamuk: Isztambul 
234 Ahmet Ümit: Dervis kapu 

Jegyzék az MTBT 2017. évi költségvetésének terhére beszerzett, az egyesületi rendezvények előadóinak átadott 
könyvekről 

1. Orhan Pamuk: Cevdet bey és fiai - kapta a 2017. május 30-i rendezvényünk előadója, Mányoki János 
2. William Dalrymple: A Szent Hegytől Keletre (még nem került átadásra). 

Jegyzék a “Magyar honvédtábornokok oszmán szolgálatban - Guyon Richárd és Kmety György - Hursid pasa és 
Iszmail pasa ” c. könyv példányainak 2017. évi felhasználásáról 

1. Egyesületi tagoknak 2017. évi tagdíjfizetés jogcímén átadásra került példányok 

1. Alpáriné Salga Ilona Erzsébet 
2. Dr. Bartha Júlia 
3. Besenyeiné Horváth Piroska 
4. Dr. Csáki Éva 
5. Demeter Tamás 
6. Fejes Imréné 
7. id. Flesch István 
8. Garamvölgyi Mátyás 
9. Dr. Gerelyes Ibolya 
10. Gralia-Szűcs Anna 
11. Gün Benderli Toǧay 
12. Dr. Gyarmati Imre 
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13. Győri Anna Erika 
14. Hazai Cecília 
15. Dr. Hazai Kinga 
16. Horváth Judit 
17. Dr. Ivanics Mária 
18. Dr. Kakuk Zsuzsa 
19. Kecskeméti Izabella 
20. Kereszty Andrásné 
21. Kicsi Valéria 
22. Dr. Kincses-Nagy Éva 
23. Koryürek Ágnes 
24. Koryürek Vera 
25. Kovács Attila 
26. Dr. Kovács Gyöngyi 
27. Kovács József 
28. Kovács Máté Gergely 
29. Kovácsné Papp Ágnes Zsuzsanna 
30. Kövecsi-Oláh Péter 
31. Máté László 
32. Merészné Horváth Ágota 
33. Mináry Erzsébet 
34. Molnár Ádám 
35. Dr. Nagykáldi Attila 
36. Páli Erzsébet 
37. Reisler Erzsébet 
38. Dr. Sipos János 
39. Sullayné Szigetvári Ildikó 
40. Dr. Sunahan Develioǧlu 
41. Szabó István 
42. Szabó Natália 
43. Szalay Klára 
44. Dr. Székely Péter 
45. Dr. Székely Péterné 
46. Tasnádi Andrásné 
47. Támba Réka 
48. Tóth Ágnes 
49. Vajda Aurél 
50. Dr. Vásáry István 
51. Venczel István 
52. Vincze Andrásné 
53. Virágh Dénesné 
54. Zimmermann Katalin 
55. Zsiga-Kiss Andrea 

2. Az SZJA 1 %-os támogatóknak átadásra került példányok 
1. Szabó Miklós 
2. Herczeg György 

3. Adományozóknak átadásra került példányok 
1. Noficzer Géza 
2. Györki Éva 
3. Györki Imre 
4. Sinkovics Balázs 
5. Szatmári Tibor 

4. Rendezvények előadóinak átadásra került példányok 
1. Radnóti Klára 
2. Auth Magda 
3. Varga Imre 
4. Demeter Gábor 
5. Vér Márton 

5. Az MTBT tevékenységét támogatóknak átadásra került példányok 
1. Margareta Arslan 
2. Balázs Sándor 
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6. sz. melléklet 

Az MTBT Felügyelő Bizottságának 2017. évi beszámolója 

A Magyar-Török Baráti Társaság Felügyelő Bizottsága az Egyesület működését és gazdálkodását az 
MTBT alapszabályában rögzített hatáskörében, saját ügyrendje szerint eljárva, utóellenőrzések 
módszerével ellenőrizte. Az FB tagjai az Elnökségi üléseken tanácskozási joggal vehettek részt, 
kérdéseiket az Ügyvezetés maradéktalanul megválaszolta. A Egyesület dokumentumaiba és 
nyilvántartásaiba korlátozás nélkül betekinthettek, ezáltal lehetőségük volt a működés teljeskörű, 
folyamatos ellenőrzésére. 

Megállapítható, hogy az Egyesület a vizsgált időszakban jogi és célszerűségi szempontból egyaránt 
a vonatkozó jogszabályok és a saját alapszabályában foglaltak szerint működött. Az év során az FB 
szabálytalanságot, vagy az Egyesület érdekeit sértő cselekményt nem tárt fel. Az Egyesület 
nyilvántartásai naprakészek, bejelentési, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségei határidőre 
teljesültek.  

Az Elnökség a főtitkári és főtitkárhelyettesi posztok megüresedése ellenére zavartalanul, 
hatékonyan működött. Döntései és intézkedései az Egyesület érdekeit, fejlődését és gyarapodását 
szolgálták. Jelentős eredménynek értékeljük, hogy erőfeszítései nyomán az Egyesület 2017. május 
16.-tól közhasznú szervezetként működhet.  

Az éves gazdálkodás során a 2017. január 31.-i taggyűlésen elfogadott irányelvek teljes mértékben 
megvalósultak. Az Egyesület mérleg szerinti eredménye a bevételek 45%-os növekedésének és a 
költséghatékony működésnek köszönhetően az éves költségvetésben előirányzott veszteséggel 
szemben jelentős aktívumot mutat. Az Egyesület vagyona az év során 25%-kal növekedett, 
amelyhez sikeres pályázattal jelentős összegű működési támogatáshoz jutott. Mindezek kellő forrást 
biztosítanak az Egyesület tevékenységének további fejlődéséhez. 

Az FB 2018. január 15.-i ülésén véleményezte az Egyesület 2017. évi gazdálkodásáról szóló 
számviteli beszámolót, és a 2018. évi gazdálkodás elveire vonatkozó elnökségi javaslatot. Az FB 
mindkét előterjesztéssel egyetért és az MTBT taggyűlésének javasolja azok elfogadását. 

Kérem a taggyűlést a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadására.  

Budapest, 2018. január 15. 

          Kovács József s.k. 

    MTBT FB elnök 
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7. sz. melléklet 

A Magyar-Török Baráti Társaság elnökségének javaslata a 2018. január 30-i taggyűlésnek az MTBT 
2018. évi gazdálkodásának elveire 

(elfogadta az elnökség 2018. január 9-i ülése) 

Alapszabályunk értelmében a taggyűlés hatásköre a tárgyévi gazdálkodás elveinek meghatározása. Arra az 
elnökség a következő javaslatot teszi. 

“A taggyűlés 2018. január 30-i határozata a 2018. évi gazdálkodás elveiről 

1. Az elnökség 2018. március 31-ig fogadja el az egyesület 2018. évi költségvetését és azt tegye 
elérhetővé az egyesület honlapján. 

2. A gazdálkodás során továbbra is teljesüljenek a közhasznú jogállás következő erőforrás- és 
társadalmi támogatottsági mutatói:  1.) A 2017. és 2018. év egybeszámított adózott eredménye 
nem lehet negatív. 2.) E két év átlagában a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerint az egyesületnek felajánlott összegből kiutalt összeg (SZJA 1 %) érje el az 
összes bevétel 2 százalékát vagy a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, 
ráfordítások érjék el az összes ráfordítás felét. 

3. Az elnökség és az egyesület tagjai népszerűsítsék az MTBT támogatását az SZJA 1 %-val, s 
lehetőség szerint személyi jövedelemadójuk 1 %-val maguk is támogassák az egyesületet. Az 
elnökség biztosítsa, hogy az egyesületnek 2016-ban és 2017-ben kiutalt SZJA 1-%-os összeg a 
jogszabályoknak megfelelően kerüljön felhasználásra és arról határidőre, szabályosan megtörténjen 
az elszámolás az adóhatóság felé. 

4. A taggyűlés felhívja az egyesület tagjait, hogy 2018. évi tagdíjukat 2018. február 10-ig fizessék 
meg, ezzel is elősegítve kellőképpen megalapozott 2018. évi költségvetés elkészítését a március 31-i 
határidőig. Az elnökség az alapszabályban meghatározott módon járjon el a meg nem fizetett 
tagdíjak beszedése érdekében, amennyiben a fizetési késedelem 6 hónappal meghaladja a 2018. 
február 10-i tagdíjfizetési határidőt. 

5. Az elnökség gondoskodjék arról, hogy határidőre, szabályosan megtörténjen a Nemzeti 
Együttműködési Alapnak (NEA) történő beszámolás a NEA-KK-17M pályázaton elnyert működési 
támogatás felhasználásáról annak érdekében, hogy a támogatási összeget utófinanszírozás révén 
megkaphassuk. 

6. Törekedni kell költségvetési támogatás megszerzésére. adomány gyűjtésére, pártoló tag 
természetes és jogi személyek felvételére. 

7. Az elnökség és a felügyelő bizottság éves beszámolóját, valamint a 2018. évről szóló  számviteli 
beszámolót és a javaslatot a 2019. évi gazdálkodás elveire legkésőbb 2019. február végéig az éves 
rendes taggyűlés elé kell terjeszteni. “ 

Megjegyzés: 

Az egyesület alapszabálya értelmében a Felügyelő Bizottságnak véleményeznie kell az éves gazdálkodás 
elveire vonatkozó elnökségi előterjesztést, mielőtt az a taggyűlés elé kerül. 

Budapest, 2018. január 9. 



� /�  oldal17 37

8. sz. melléklet 

Az elnökség javaslata az MTBT taggyűlésének a 2017. november 30-i póthatáridőig a 2017. évi tagsági 
díjat meg nem fizető egyesületi tag tagsági jogviszonyának felmondására 

(elfogadta az elnökség 2018. január 9-i ülése) 

Az MTBT 2017. január 31-i rendes taggyűlésének 7. számú határozata az egyesület 2017. évi 
gazdálkodásának elveiről előírja az elnökségnek, hogy az alapszabályban meghatározott módon járjon el a 
2017. február 10-i határidőig meg nem fizetett tagdíjak beszedése érdekében, amennyiben a tagdíjfizetési 
késedelem meghaladja a 6 hónapot.  

Az MTBT elnöksége március 22-én és szeptember 8-án írásban hívta fel a tagdjíhátralékosok figyelmét a 
késésre, majd október 17-én 2017. november 30-át tűzte ki mint póthatáridőt a tagdíjhátralék megfizetésére 
az egyesület azon tagjai számára, akik több, mint 6 hónappal elmaradtak a 2017. évi tagdíj megfizetésével. 
Erről írásos felszólítást küldött az érintetteknek, amelyben felhívta figyelmüket a tagdíjfizetés 
elmulasztásának jogkövetkezményeire. Jelezte, hogy az elnökség a 2018. évi rendes taggyűlésen javasolni 
fogja a taggyűlésnek tagsági jogviszonyuk az alapszabály III/6. pontja szerinti felmondását, ha a 2017. 
november 30-i póthatáridőig nem rendezik tagdíjhátralékukat és mulasztásukat nem mentik ki. 

Az érintettek közül Farkas Csaba nem nem rendezte tagdíjhátralékát és a felszólításra sem válaszolt. Ezért az 
MTBT elnöksége javasolja a taggyűlésnek tagsági jogviszonyának felmondását a következő szövegű 
határozat elfogadásával: 

„Az MTBT 2018. január 30-i rendes taggyűlése harminc napos határidővel felmondja Farkas Csaba, az 
egyesület rendes tagja tagsági jogviszonyát, mivel több, mint hat hónappal elmaradt a tagdíj 
Alapszabályban rögzített határidőre történő megfizetésével és az Elnökség 2017. október 17-én kelt írásbeli 
– a tagdíjfizetésre a 2017. november 30-i póthatáridőt kitűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire 
kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére nem rendezte 2017. évi éves tagdíjhátralékát, továbbá sem 
mulasztását nem mentette ki, sem a felszólítás esetleges megalapozatlanságával kapcsolatos tényeket és 
bizonyítékokat nem terjesztett elő. Farkas Csaba tagsági jogviszonya a felmondási idő leteltével, azaz 2018. 
március 3-án szűnik meg. 

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. 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. 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 2017. évi tagdíjat 2017. február 10-ig kellett megfizetniük. Tekintettel az MTBT 
létesítő okiratának az előző bekezdésben ismertetett rendelkezéseire és az MTBT 2017. január 31-i 
taggyűlése 7. sz. határozatára az éves gazdálkodás elveiről, amely előírta, hogy az egyesület elnöksége az 
alapszabályban meghatározott módon járjon el a 2017. február 10-i határidőig meg nem fizetett tagdíjak 
beszedése érdekében, amennyiben a fizetési késedelem meghaladja a 6 hónapot, az elnökség 2017. október 
17-én fizetési felszólítást intézett Farkas Csabához. 

A levélben 2017. november 30-át tűzte ki mint póthatáridőt tagdíjhátraléka megfizetésére, s abban  
kifejezetten felhívta figyelmét a tagdíjhátralék megfizetése esetleges elmulasztásának jogkövetkezményeire is, 
jelezve, hogy a 2018. évi rendes  taggyűlésen javasolja a Taggyűlésnek tagsági jogviszonyának az 
alapszabály III/6. pontja szerinti felmondását, ha a 2017. november 30-i póthatáridőig nem rendezi 
tagdíjhátralékát és mulasztását nem menti ki. Mivel Farkas Csaba sem tagdíjhátralékát nem fizette meg, sem 
mulasztását nem mentette ki, az Elnökség 2018. január 9-én első fokon határozott tagsági jogviszonyának 
megszüntetéséről és határozati javaslatot terjesztett az MTBT 2018. január 30-i taggyűlése elé Farkas Csaba 
tagsági jogviszonyának felmondásáról.” 
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9. sz. melléklet 

Az elnökség javaslata az MTBT Alapszabályának módosítására 
(elfogadta az elnökség 2018. január 9-i ülése) 

Az egyesület 2016. február 23-i taggyűlése döntött arról, hogy a 2016. február 28-i hatállyal lemondott Illés 
Réka gazdasági titkár feladatkörét átmenetileg, az új gazdasági titkár megválasztásáig Kövecsi-Oláh Péter 
főtitkár lássa el.  

Az MTBT 2017. február 28-i rendkívüli taggyűlése Merészné Horváth Ágotát, az MTBT rendes tagját 
megválasztotta az elnökség tagjának, gazdasági titkárnak (Határozat12. (2017.02.28.). 

Kövecsi-Oláh Péter 2017. március 9-i hatállyal lemondott főtitkári, Dávid Ferenc pedig 2017. március 16-i 
hatállyal főtitkárhelyettesi tisztségről. A 2017. április 11-i rendkívüli taggyűlés egyhangúlag határozott arról, 
hogy az egyesület elnöksége legkésőbb az egyesület következő rendes taggyűlésén tegyen javaslatot a 
főtitkári és a főtitkárhelyettesi tisztség betöltésére vagy a főtitkári és a főtitkárhelyettesi tisztség esetleges 
megszüntetésére, és addig az egyesület elnöksége három fővel (elnök, alelnök, gazdasági titkár) lássa el 
feladatait (Határozat16. - 2017.04.11.) 

Az egyesület elnöksége úgy véli, hogy az egyesület működése három fős elnökséggel (elnök, alelnök,  
gazdasági titkár) biztosítható. Ezért javasolja a 2018. évi rendes taggyűlésnek az alapszabály ilyen értelmű 
módosítását, azaz az elnökség létszámának három főben történő megállapítását, valamint a főtitkári és a 
főtitkárhelyettesi tisztség megszüntetését a következők szerint: 

“Az Egyesület tisztségviselői: 
1. Az Alapszabály IV. fejezete 1. pontjának második bekezdéséből (“Az Egyesület tisztségviselői:”) 

törlésre kerül a c) főtitkár és a d) főtitkárhelyettes sor, így a javított szöveg a következő:  
a)elnök, 
b)alelnök, 
c)gazdasági titkár 
d)felügyelő bizottsági elnök és tagok” 

2. Az Alapszabály IV. fejezete 3. pontjának (“Az Elnökség”) a) bekezdéséből (“Összetétele”) törlésre kerül 
az “öt”, beírásra kerül a “három” szó, harmadik mondatából (“Az Elnökség tagjai: az elnök, az alelnök, a 
főtitkár, a főtitkár-helyettes és a gazdasági titkár.”) pedig töröljük “a főtitkár, a főtitkárhelyettes”) szavakat, 
így a javított szöveg a következő:  

“Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat 3 tagú Elnökség látja el. Az Elnökséget a 
Taggyűlés választja öt éves időtartamra. Az Elnökség tagjai: az elnök, az alelnök és a gazdasági 
titkár.” 

3. Az Alapszabály IV. fejezete 4. pontjának (“Az Egyesület tisztségviselői”) d) bekezdéséből (“Képesítési 
feltétel”) törlésre kerül a “főtitkár és a” szó, így a javított szöveg a következő: 

“A gazdasági titkár tisztségére, valamint a felügyelő bizottság legalább egyik tagjának lehetőleg olyan 
személyt kell jelölni, aki felsőfokú közgazdasági vagy pénzügyi szakirányú végzettséggel vagy 
pénzügyi-számviteli ügyintézői képesítéssel rendelkezik.” 

4. Az Alapszabály IV. fejezete 5. pontjából (“Az Egyesület vezető tisztségviselői”) törlésre kerülnek a “ 
Főtitkár: Kövecsi-Oláh Péter Főtitkárhelyettes: Dávid Ferenc” sorok, gazdasági titkárként pedig bejegyzésre 
kerül Merészné Horváth Ágota, így a javított szöveg a következő: 

“Elnök: Szabó István 
Alelnök: Tasnádi Andrásné 
Gazdasági titkár: Merészné Horváth Ágota” 

5. Az Alapszabály IV. fejezete 6. pontjának (“A képviselet rendje”) első, valamint második mondatában 
egyaránt törlésre kerül az “illetve a főtitkár” szó, így a javított szöveg a következő: 
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“Az Egyesületet az elnök és az alelnök önállóan képviselik. A további elnökségi tagok csak az elnök és 
az alelnök együttes akadályoztatása esetén, írásbeli meghatalmazásuk alapján képviselhetik az 
Egyesületet, a meghatalmazás szerint.” 

Melléklet: Az elfogadásra javasolt, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 

Budapest, 2018. január 9. 

10. sz. melléklet 

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 

amely egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az Egyesület 2018. január 30-i Taggyűlése fogadta el.  

Az Alapszabályban dőlt betűvel kerül jelölésre a 2017. április 11-én kelt Alapszabály szövegéhez képest 
történt valamennyi változás, áthúzással pedig valamennyi törlés. 

I. 
AZ EGYESÜLET ADATAI 

1. Az Egyesület neve:  
- magyarul: Magyar-Török Baráti Társaság 
- törökül:              Macar-Türk Dostluk Derneği 
- rövidítve: MTBT 
(a továbbiakban: Egyesület) 

2. Az Egyesület székhelye: 1062 Budapest VI., Bajza u. 54. mf. 1/1. (Nemzetek Háza) 

3. Az Egyesület jogállása: 

Az Egyesület önálló jogi személy. Közhasznú szervezet. 

4. Az Egyesület honlapja (közleményeinek internetes elérhetősége):  
www.magyar-torok-barati-tarsasag.com 

5. Az Egyesület e-mail címe:  
magyar.torok.barati.tarsasag@gmail.com; mtbt@magyar-torok-barati-tarsasag.com 

6. Az Egyesület tagjainak adatait az Alapszabály – elkülönítve kezelt – mellékletét képező tagjegyzék 
tartalmazza. 

II. 
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

1. Az Egyesület célja: 

a)  a magyar és a török nép közötti barátság ápolása, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok 
kiépítésének és fenntartásának segítése, a magyar, valamint a török kultúra és történelem 
ismeretének és terjesztésének javítása, a Magyarország és Törökország közötti kapcsolatok szellemi, 
művészeti, kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a megértés, a befogadás 
elősegítése Magyarországon és Törökországban egyaránt, a fiatalok ismereteinek, jártasságainak, 
műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése, hozzájárulás a hazai 
felnőttoktatás céljaihoz, részvétel a helyi és országos közművelődési tevékenységben, 

b) a magyar és a török kulturális örökség védelme a két országban, a kulturális javak gyarapításának, 
megőrzésének, tudományos feldolgozásának, a jövő nemzedékek számára történő átörökítésének és 
társadalmi hasznosításának szándékával, 
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c)  a magyar és a török társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése a két ország önkormányzatai, felsőoktatási és köznevelési intézményei, civil, valamint 
ifjúsági és sportszervezetei kapcsolatépítésének támogatása és a velük való együttműködés révén, 
részvétel Törökország és az Európai Unió tagállamai civil szervezeteinek együttműködésében, 

d)  a magyar külgazdaság és külpolitika tudományos és civil kapcsolatainak erősítése, részvétel a 
magyar társadalom külpolitikai közgondolkodásának fejlesztésében, Magyarország külpolitikai 
tevékenységének, szerepvállalásának megismertetésében, Törökország európai integrációjának 
elősegítése. 

2. Az egyesület tevékenységei:  

Közhasznú tevékenységek: 
Az Egyesület közhasznú tevékenységei a következő közfeladatok megvalósítását szolgálják: 

Közhasznú tevékenység Közfeladat Jogszabályhely

ismeretterjesztő rendezvények, 
előadások, kiállítások, 
megemlékezések, turisztikai 
utazások szervezése, egyesületi 
könyvtár működtetése,  
részvétel a helyi és országos 
közművelődési tevékenységben,  
a fiatalok ismereteinek, 
jártasságainak, műveltségük 
fejlesztése,

felnőttoktatás mint köznevelési 
feladat, fiatalok ismereteinek, 
jártasságainak, műveltségük 
életkori sajátosságaiknak 
megfelelő, tudatos fejlesztése, 
kulturális javak megismertetése, 
közművelődési tevékenységek 
támogatása, iskolarendszeren 
kívüli felnőttoktatási 
lehetőségek megteremtése, a 
település környezeti, szellemi, 
művészeti értékeinek, 
hagyományainak feltárása, 
megismertetése, az egyetemes, 
a nemzeti, a nemzetiségi és más 
kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a 
befogadás elősegítése, az 
ünnepek kultúrájának 
gondozása, a különböző 
kultúrák közötti kapcsolatok 
kiépítésének és fenntartásának 
segítése, a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása, 
magyar-török együttműködés a 
két ország nyelvének és 
kultúrájának 
megismertetésében, művészeti 
alkotások cseréjében és az ezt 
célzó kezdeményezések 
támogatása

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 1. § 
(1), 4. § (1) o.,  

1997. évi CXL. törvény 
a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről  4. § a)  és 
73. § (1), 76. § (2) a), b), c), d), 
e)  f), g), h), i) 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
Magyarország helyi 
önkormányzatairól, 13. § 
(1) 7., 23. § 16. 

85/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 
a Magyarország és a Török 
Köztársaság közötti barátsági és 
együttműködési szerződés 
kihirdetéséről, 12. cikk (3) és 
(4), 14. cikk (1) 
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a Magyarország területén lévő 
török és a Törökország területén 
lévő magyar vonatkozású 
műemlékek és a kulturális 
örökség védelme, a kulturális 
örökség tudományos 
feldolgozása, társadalmi 
hasznosítása, könyvkiadás, 

a nemzeti emlékhelyek védelme 
és hozzáférhetővé tétele, a 
határokon túli magyar 
vonatkozású kulturális örökség, 
és a más nemzetek hazánkban 
található kulturális örökségének 
védelme, a kulturális örökség 
helyi védelme, magyar-török 
együttműködés a kulturális 
örökség védelmében és az ezt 
célzó kezdeményezések 
kölcsönös támogatása

2001. évi LXIV. törvény 
a kulturális örökség védelméről 
5. § (1) és (2), 61/B. § (1) és 
(3). 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13. § (1) 7. 

85/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 
a Magyarország és a Török 
Köztársaság közötti barátsági és 
együttműködési szerződés 
kihirdetéséről, 12. cikk (1)

magyar és török 
önkormányzatok, felsőoktatási 
és köznevelési intézmények, 
valamint  civil szervezetek 
kapcsolatépítésének 
támogatása, velük való 
együttműködés, kulturális 
cserék, az önkéntesség és a 
fiatalok mobilitásának 
támogatása, részvétel 
Törökország és az Európai Unió 
tagállamai civil szervezeteinek 
együttműködésében

az egyetemes, a nemzeti, a 
nemzetiségi és más kisebbségi 
kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a 
befogadás elősegítése 

a különböző kultúrák közötti 
kapcsolatok kiépítésének és 
fenntartásának segítése 

magyar-török együttműködés a 
felsőoktatási és tudományos 
cserékben, összhangban az 
európai programokkal, valamint 
az állampolgárok, a civil, 
valamint az ifjúsági- és 
sportszervezetek, társadalmi 
testületek és a helyi igazgatási 
szervek közötti 
kapcsolatépítésben, beleértve a 
testvérvárosi kapcsolatokat 

1997. évi CXL. törvény 
a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről, 76. § c) és 
f) 

85/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 
a Magyarország és a Török 
Köztársaság közötti barátsági és 
együttműködési szerződés 
kihirdetéséről, 12. cikk (2), 14. 
cikk  (2) és (3)

a társadalom külpolitika és 
diplomácia iránti 
érdeklődésének erősítése, az 
azzal kapcsolatos ismereteinek 
bővítése, a társadalom 
külpolitikai 
közgondolkodásának fejlesztése 

a magyar kultúra, tudomány és 
történelem értékeinek, jeles 
személyiségeinek és 
eseményeinek bemutatása 
Törökországban, Magyarország 
külpolitikai tevékenységének, 
szerepvállalásának 
megismertetése

a külpolitika civil 
kapcsolatainak erősítése 

a magyar külgazdaság- és 
külpolitika tudományos és civil 
kapcsolatainak fejlesztése, a 
külpolitikai közgondolkodás 
erősítése 

152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről, 89. § 
(2) 

366/2016. (XI. 29.) Korm. 
rendelet a külgazdasági és 
külügyi stratégiai kutatási és 
elemzési feladatokról 1. § l)
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Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. 

II. Gazdasági-vállalkozási tevékenység: 

Az Egyesület céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, a célok megvalósításával 
közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az 
Egyesület fő tevékenysége. Az ilyen tevékenység végzéséből származó bevétel nem érheti el az éves 
összbevétel 60 %-át.  

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen Alapszabályban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenységei megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az 
Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető 
mértékű hitelt nem vehet fel. Váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.  

Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, gazdálkodása során elért eredményét nem 
oszthatja fel tagjai között és a tagok részére nyereséget nem juttathat, azt közhasznú tevékenységeire fordítja. 

III. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap. 

IV. Az Egyesület nem fogad el támogatás olyan támogatóktól, akiknek a tevékenysége nincs összhangban az 
Egyesület céljaival. 

III. 
A TAGSÁGI VISZONY 

1. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, akik, illetve amelyek az 
Egyesület célkitűzéseit elfogadják. Kiskorú természetes személy felvételéhez törvényes képviselői 
hozzájáruló nyilatkozat is szükséges.  

Az egyesületi tagság formái: 
a) rendes tagság, 
b) tiszteletbeli tagság, 
c) pártoló tagság. 

Az Egyesület azonos típusú tagjait egyenlő jogok illetik meg. Az Egyesület tagjai a Taggyűlésen – teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján – meghatalmazott képviselő útján is részt 
vehetnek, és gyakorolhatják tanácskozási, illetve – ha ezzel rendelkeznek – szavazati jogukat. 

A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 

2. Az Egyesület rendes tagjává választható az a jogi személy és magánszemély, aki a belépési nyilatkozatban 
az Egyesület alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. A 
rendes tagság létrejöttének és fenntartásának feltétele a tagdíj határidőben történő megfizetése. 

Az Egyesület tagjává választást a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával – 
kérelmezheti. A nyilatkozathoz mellékelni kell két rendes tag ajánlását is. Amennyiben jogi személy kéri 
felvételét, mellékelni kell a szervezet igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként a tagsági 
jogok gyakorlása során.  

Az ajánlásokkal ellátott belépési nyilatkozatot az Egyesület elnökének címezve kell benyújtani. Az Egyesület 
rendes tagjává választásról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt.  

Az Egyesület rendes tagjainak jogai: 
a) részt vehetnek az Egyesület Taggyűlésén, ott tanácskozási (ideértve a felszólalást és a kérdések 

feltételét is), indítványozási, észrevételezési és szavazati jogot gyakorolhat; 
b)bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók. Kiskorú rendes tag csak életkorának 

megfelelő olyan tisztségre választható, mely képviseleti joggal nem jár;  
c) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein; 
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d)igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket, 
e) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak. 

Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei: 
a)kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az 

Egyesület szerveinek határozatait; 
b)kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük 

elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását; 
c)kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni; 
d)nem veszélyeztethetik az Egyesület céljainak megvalósulását és az Egyesület tevékenységét. 

3. Tiszteletbeli tagság: 

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – a Taggyűlés felkérése alapján – az a személy, aki az Egyesület 
érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti. 

A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. A tiszteletbeli tag a Taggyűlésen csak 
tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre – a tiszteletbeli tisztségek kivételével – nem választható, szavazati 
joga, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. Köteles betartani az alapszabály rá vonatkozó rendelkezéseit, és nem 
veszélyeztetheti a célok megvalósulását.  

Tiszteletbeli tag felvételéről a Taggyűlés dönt. A tagság a felkérés elfogadásával jön létre.  

 Az Egyesület taggyűlése tiszteletbeli elnököt választhat, akinek a megbízatása 5 évre szól. A tisztségre az a 
személy javasolható, aki az alapszabályban rögzített tagsági követelményeknek eleget tesz és korábban több 
éven keresztül betöltötte az Egyesület elnöki tisztségét.  

4. Pártoló tagság: 

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki/amely készségét fejezi ki az 
Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos anyagi támogatására. A pártoló tag az Egyesület 
tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. 

A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A természetes személy pártoló tag 
személyesen, a jogi személy pártoló tag pedig képviselője vehet részt az Egyesület testületi ülésein, nincs 
szavazata, tisztség viselésére nem választható, tagdíjat nem kell fizetnie, de az általa vállalt vagyoni 
hozzájárulás szolgáltatására köteles. Kötelesek továbbá betartani az alapszabály rájuk vonatkozó 
rendelkezéseit, és nem veszélyeztethetik a célok megvalósulását. 

A pártoló tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Taggyűlés felé lehetséges. A 
Taggyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el. 

5. A tag, a vezető tisztségviselő és az Felügyelő Bizottság tagja kérheti a bíróságtól az Egyesület szervei által 
hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik. 
A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet 
indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást 
szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem 
indítható. 
Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, 
megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. 

6. A tagsági viszony megszűnik: 
a) a tag kilépésével, amelyet az Egyesület képviselőjéhez kell írásban bejelenteni. A tag kilépettnek 

tekintendő a kilépő nyilatkozata képviselő általi kézhezvételének napjával; 
b) a tag kizárásával; 
c) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
d) a tagsági jogviszony felmondásával. 

Ad b) Az Elnökség dönt első fokon a tagkizárás ügyében, másodfokon az Egyesület Taggyűlése jár el. Az 
Elnökség tagjainak, illetve a tiszteletbeli tagok fegyelmi ügyében első fokon is a Taggyűlés dönt. 
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Kizárandó az Egyesület tagjai közül 
- az a tag, aki tevékenységével, magatartásával vagy mulasztásával az Egyesület céljainak megvalósulását 
veszélyezteti (ide nem értve a felmondás alapját képező tagdíj fizetési mulasztást), 
– az a tag, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott. 
E magatartások esetén kizárás helyett figyelmeztetés is alkalmazható, az elkövetett magatartás 
súlyosságához, egyszeri vagy ismételt jellegéhez igazodóan, ezekkel arányosan. A taggal szembeni eljárás 
szabályai ez esetben is megegyeznek a kizárásra alkalmazandó szabályokkal. 

A kizárási eljárást első fokon – az Elnökség tagjainak ügye kivételével – az Elnökség folytatja le. Az eljárás 
megindítását bármely tag írásban kezdeményezheti, a tudomására jutott tények és körülmények 
részletezésével, illetve a rendelkezésre álló bizonyítékok megjelölésével, csatolásával. Az eljárás 
megindításáról az elnök dönt. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, 
annak bizonyítékait közölni kell, továbbá lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és 
bizonyítékait előadja. A tag az eljárás során jogi képviselőt is igénybe vehet. A tagot az Elnökség kizárást 
tárgyaló ülésére meg kell hívni, és itt is lehetőséget kell adni számára, hogy védekezését megfelelően 
előadhassa. 
A taggal az Elnökség kizáró határozatát írásban közölni kell. A határozatnak tartalmaznia kell a kizárás 
indoklása körében az annak alapjául szolgáló okokat, tényeket, illetve azok bizonyítékait. A határozatnak 
tovább tartalmaznia kell az igénybe vehető – Egyesületen belüli és kívüli – jogorvoslatról szóló pontos és 
kifejezett tájékoztatást. 

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül 
az Egyesület Taggyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezésben meg kell jelölni, hogy a kizáró határozat 
megváltoztatását milyen okból kívánja [jogszerűtlenség, ideértve az alapszabály sérelmét is, illetve 
megalapozatlanság], és köteles az erre vonatkozó bizonyítékait megjelölni. A Taggyűlés összehívására 
jogosult személy a fellebbezés érdemi tárgyalásra alkalmasságáról a fellebbezés kézhezvételét követő 30 
napon belül döntést hoz. Alkalmas fellebbezés esetén az összehívó köteles az Egyesület Taggyűlését a 
fellebbezés megtárgyalására legkésőbb 30 napon belül összehívni. A tag védekezésének és részvételének 
lehetőségét a Taggyűlésen is biztosítani kell, azzal, hogy a határozat meghozatala során az érintett tag a 
kérdésben nem szavazhat. 

A tag tagsági jogviszonya kizárás esetén a következő időpontokban szűnik meg: 
- az Elnökség döntése esetén a kézhezvételtől számított 15 napos fellebbezési határidő leteltét követő napon, 
- fellebbezés esetén, illetve az Elnökség tagjai vonatkozásában a Taggyűlés kizárást helybenhagyó (elnökségi 
tagok esetében kizáró) határozatának meghozatalával.  

Ad d) A tagsági jogviszonyt a Taggyűlés - titkos szavazással - 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. Ugyanez irányadó a pártoló tagra is, ha az általa vállalt vagyoni hozzájárulást nem 
teljesítette. 

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. 

7. Az Egyesület tagjainak jegyzéke 

Az Egyesület Elnöksége az Egyesület tagjainak nevét és lakóhelyét tagjegyzékben tartja nyilván. 

Az Egyesület tagjegyzékéből haladéktalanul törölni kell annak a személynek a nevét és lakóhelyét, akinek a 
tagsági jogviszonya megszűnt. 

Az Egyesület tagjegyzékébe haladéktalanul be kell jegyezni annak a személynek a nevét és lakóhelyét, akit a 
Taggyűlés az Egyesületbe tagnak felvett. 

A hatályos tagjegyzéket a hatályos Alapszabály mellékleteként kell csatolni. 
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Az Elnökség gondoskodik a tagjegyzékbe foglalt személyes adatok megfelelő megóvásáról. 

IV. 
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 

1. Az Egyesület szervei 

Az Egyesület testületi szervei: 
a)Taggyűlés, 
b)Elnökség, 
c) Felügyelő Bizottság. 

Az Egyesület tisztségviselői: 
a)elnök, 
b)alelnök, 
c)gazdasági titkár 
d)felügyelő bizottsági elnök és tagok 
e)főtitkár, 
f)főtitkár-helyettes 

Az Egyesület vezető tisztségviselőinek az Elnökség tagjai minősülnek. 

2. A Taggyűlés 

A Taggyűlés a tagok összessége, az Egyesület döntéshozó szerve.  

A Taggyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Taggyűlést az Egyesület évente egyszer tart. A Taggyűlés 
döntéseit főszabály szerint ülés tartásával hozza meg. 

2/A. Taggyűlés ülés tartásával. 

a) A Taggyűlés ülésének összehívása, a napirend megállapítása, a Taggyűlés helyének kijelölése. 

A Taggyűlés ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök írásban hívja össze. 

Rendkívüli Taggyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben 
megjelölik az összehívás okát és célját. A Taggyűlést össze kell hívni, ha azt az illetékes Törvényszék 
elrendeli. Össze kell továbbá hívni a szükséges intézkedések megtétele céljából akkor is, ha: 
-az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
-az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 
-az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
Ez utóbbi esetekben összehívott Taggyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

A Taggyűlést az elnök írásban hívja össze elektronikus levélben és a meghívó egyidejű közzétételével az 
Egyesület honlapján. Döntésével megjelöli a Taggyűlés napirendjét, továbbá kijelöli annak helyét és 
időpontját. Megjelöli azt is, hogy a Taggyűlésen videokonferencia útján is lehetséges-e a megjelenés.  

A Taggyűlés ülése főszabály szerint az Egyesület székhelyén tartandó, de az összehívó határozhat az ülésnek 
a székhelyet magában foglaló megye (főváros) területén egyéb alkalmas helyszínen történő megtartásáról is. 
A Taggyűlés összehívható akként is, hogy azon a tagok kizárólag elektronikus hírközlési eszközök 
segítségével vannak jelen. 

A taggyűlési meghívónak tartalmaznia kell:  
-az Egyesület nevét és székhelyét; 
-az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
-az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívóhoz csatolni kell 
továbbá az írásbeli előterjesztéseket is; 
-a megismételt Taggyűlés eltérő határozatképességi szabályaira történő figyelmeztetést; 
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-a meghatalmazott általi képviselet igénybevételének lehetőségét; 
-a konferencia-taggyűlésre vonatkozó információkat. 

Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tizenöt nappal az ülés 
időpontját megelőzően írásban – az elektronikusan megküldött meghívó útján – értesülnek. 

Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 

Az elnök a Taggyűlés összehívását megelőzően a napirend tervezetét megküldi a tagoknak azzal, hogy arra a 
kézhezvételtől számított öt napon belül észrevételt, illetve újabb napirendi pontokra vonatkozó indokolt 
indítványokat tehetnek. A határidő lejártát követően a beérkezett javaslatokat és észrevételeket figyelembe 
véve az elnök összeállítja a Taggyűlés napirendi pontjait. 

Ha az összehívó a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt vagy azt elutasítja, a Taggyűlés a 
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének 
tárgyában. Ehhez azonban az szükséges, hogy valamennyi szavazásra  jogosult jelen legyen, és a napirenden 
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájáruljon. 

b) Az ülés lebonyolítása 
Az ülés megnyitását követően ki kell jelölni a Taggyűlés tisztségviselőit, akik: a levezető elnök, a 
jegyzőkönyv-vezető, és a jegyzőkönyv hitelesítők (utóbbiak egyúttal szükség szerint, a titkos szavazásoknál 
mindig szavazatszámláló bizottságot is alkotnak).  

A Taggyűlést az Egyesület elnöke vezeti le, akadályoztatása esetén az alelnök látja el a levezető elnöki 
teendőket.  

A jegyzőkönyvvezetőt a levezető elnök kéri fel. Jegyzőkönyvvezető nem tag (tagi képviselő) is lehet.  

A jegyzőkönyv hitelesítésére a levezető elnök két jelen lévő egyesületi tagot kér fel, akik vállalják, hogy a 
Taggyűlés egészén végig jelen lesznek, és aláírásukkal hitelesítik a felveendő jegyzőkönyv tartalmát. 

Ezt követően meg kell állapítani a Taggyűlés határozatképességét. A határozatképességet minden 
határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

Határozatképesség esetén a Taggyűlés szavaz a napirend esetleges kiegészítéséről, ezt követően a napirend 
elfogadásáról. 

A Taggyűlés ülésének rendjéért a levezető elnök felel: megadhatja az előre megadott időkeretet, 
figyelmeztethet annak túllépésére, illetve a tárgytól való eltérésre. A levezető elnök megvonhatja a 
felszólalótól a szót, ha az a figyelmeztetés ellenére tovább folytatja az arra okot adott magatartását. 
Rendzavarás esetén figyelmeztetéssel élhet, illetve ez okból felfüggesztheti a Taggyűlés ülését.  

A napirend megnyitása után a levezető elnök vitára bocsátja a megküldött előterjesztést, megállapítja a 
felszólalások időkeretét, levezeti és lezárja a vitát, majd levezeti a szavazást.  

Az Egyebek napirendi pontban tájékoztatók, szavazást nem igénylő beszámolók tárgyalhatóak.  

A Taggyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható, 
illetve kizárható (pl. személyiségi jogok védelme, vagy titokvédelem esetén), de csak a védeni kívánt 
igénnyel arányosan, az ülés adott napirenddel érintett részében. 
A Taggyűlés ülése video-konferencia útján is megtartható. A használt elektronikus hírközlő eszköz skype, 
illetve egyéb, a kép és hang egyidejű közvetítését és a tagok korlátozás-mentes, valós idejű kommunikációját 
egyszerre biztosító hálózati, illetve internetes elektronikai eszköz lehet. Lehetőség van arra, hogy a 
székhelyre összehívott Taggyűlésen a tagok ezen a módon jelenjenek meg, és arra is, hogy a Taggyűlést 
teljes egészében elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával tartsák meg. Erre a meghívóban ki kell térni, 
azzal, hogy e mód nem alkalmazható a tagok bármelyikének hátrányára, és az adott eszközzel nem 
rendelkező tag jelenlétét kérésére a Taggyűlés ülése alatt a székhelyen biztosítani kell. 
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A konferencia-taggyűlésre az ülés megtartására vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. A tagok 
azonosítása a rendszerbe történő bejelentkezés során történik. A tagoknak egyedi felhasználó nevet kell 
biztosítani, melynek jelszavát a tag határozza meg. Az ilyen módon tartott Taggyűlésen a tagokon kívüli 
meghívottak részvételét is biztosítani kell.  

Titkos szavazást igénylő kérdések konferencia-taggyűlésen csak akkor tárgyalhatóak, ha a titkos szavazás 
lebonyolításának technikai feltételei biztosítottak.  

c) A Taggyűlés határozatképessége 

A Taggyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több, mint fele jelen van. 
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Taggyűlés a megjelent szavazásra jogosult tagoknak az előírtnál 
alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, fél óra várakozás után a Taggyűlés a meghívóban meghirdetett 
napirendi pontokban a megjelent szavazásra jogosult tagok számára tekintet nélkül határozatképessé válik, 
ha a Taggyűlés meghívójában a távollét e jogkövetkezményére és a meghatalmazott képviselő igénybe 
vételének lehetőségére a tagok figyelmét kifejezetten felhívták. A Taggyűlés ez esetben a napirend 
kiegészítéséről nem határozhat. 

d) A szavazás módja, a határozatok közlése: 

A Taggyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

Titkos szavazást rendelhet el a Taggyűlés az elnök előterjesztésére vagy a szavazásra jogosult tagok 
egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.  

Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló taggyűlési döntéshez a szavazati 
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges. 

A Taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 
8:1. § (1) bek. 1. pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

• kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
• bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben, illetve meghozandó döntésben 

egyébként érdekelt. 
• aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
• akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 
• aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll. 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

A szavazás során elsőként az előterjesztéshez érkezett módosító javaslatokról szavaznak, és ez után az 
elfogadott módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt végleges szövegről szavaznak. A szavazást 
követően a levezető elnök szóban kihirdeti a döntést. 

A Taggyűlés döntései, a döntések időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya nyilvánosak, 
azokat az elnökség az Egyesület honlapján közzéteszi, egyúttal az egyesületi döntéseket az érintettekkel 
visszaigazolt elektronikus levélben közli. 

e) Jegyzőkönyvezés 

A Taggyűlés egészéről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Taggyűlés helyét, 
idejét, a határozatképesség megállapítását, a Taggyűlés megválasztott tisztségviselőit, az elfogadott 
napirendet, a napirend keretében elhangzott hozzászólások összefoglalását, a meghozott döntéseket. A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell – sorszámozva – a meghozott döntések teljes tartalmát, hatályát, illetve a 
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döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, akkor a személyét is). A lefűzött és sorszámozott 
jegyzőkönyvek a határozatok nyilvántartásaként is szolgálnak. 

A konferencia-taggyűlés ülésén elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok 
utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a döntéshozó szerv ülésén hozott határozatot be kell nyújtani a 
nyilvántartó bírósághoz, jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök vagy az alelnök aláírásával hitelesít. 

f) A Taggyűlés hatásköre: 

A Taggyűlés kizárólagos hatásköre: 
1. megválasztja és – ha tisztségük ellátására méltatlanná váltak – visszahívja az Egyesület vezető 

testületeinek tagjait (Elnökség, Felügyelő Bizottság), illetve az Egyesület tisztségviselőit, 
könyvvizsgálóját, könyvelőjét, továbbá megállapítja esetleges díjazásukat; 

2. határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja az Egyesület 
álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni; 

3. elfogadja vagy módosítja az alapszabályt; 
4. az Elnökség javaslata alapján megválasztja a tiszteletbeli elnököt és a tiszteletbeli tagokat, dönt esetleges 

visszahívásukról; 
5. tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;  
6. elfogadja az Elnökség éves szakmai beszámolóját, továbbá szöveges beszámolóját az előző évi 

költségvetésről és az előző évi gazdálkodás elveinek teljesüléséről, a számviteli beszámolót annak 
mellékleteivel együtt (kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet), valamint  a Felügyelő Bizottság 
éves jelentését, illetve az elnökség javaslatát a tárgyévi gazdálkodás elveire. Ezen beszámolók 
elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. A Taggyűlés a közhasznúsági mellékletet a beszámoló 
jóváhagyásával egyidejűleg, azzal azonos módon hagyja jóvá. 

7. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel 
munkaviszonyban áll; 

8. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

9. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más 
egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

10. határozathozatal a más egyesülettel való egyesülés, illetve az egyesületekre való szétválás egyes 
kérdéseiben (egyesülés, illetve szétválás elhatározása, egyesülési – szétválási terv, illetve a kapcsolódó 
számviteli beszámolók, egyesülési – szétválási szerződések elfogadása); 

11. az Egyesület megszűnésének elhatározása, a végelszámoló kijelölése. 

2/b. Taggyűlés ülés tartása nélkül (távszavazás). 

A Taggyűlés döntését a személyi kérdések, továbbá az éves gazdálkodás elvei, illetve az éves számviteli 
beszámoló elfogadásának kivételével távszavazás útján is meghozhatja. Távszavazásra kész, döntésre teljes 
egészében alkalmas határozattervezet bocsátható.  

A távszavazást az elnök rendeli el és kezdeményezi, akként, hogy a határozattervezet szövegét a tagok 
részére, az általuk megadott postai vagy elektronikus elérhetőségre a kézhezvétel igazolására alkalmas 
módon megküldi, azzal a felhívással, hogy a rendes tagok a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolc 
napos, a felhívásban megjelölt határidőn belül adhatják le „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” szavazatukat. 
A felhívásban meg kell jelölni a szavazat leadásának módját is. 

Ha bármely rendes tag a szavazat leadására rendelkezésére álló határidőn belül ülés összehívását 
indítványozza, az elnök köteles összehívni a Taggyűlés ülését, melynek a kérdés kötelező napirendi pontja.  

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három munkanapon belül – ha valamennyi rendes tag 
szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három 
munkanapon belül – az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három munkanapon belül 
közli a tagokkal.  

A szavazás akkor érvényes, ha a szabályszerűen lebonyolított szavazás során legalább annyi szavazatot 
megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez 
szükséges lenne ülés tartása esetén. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha 
valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 
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3. Az Elnökség 

a) Összetétele 
Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat az öt három tagú Elnökség látja el. Az Elnökséget 
a Taggyűlés választja öt éves időtartamra. Az Elnökség tagjai: az elnök, az alelnök, a főtitkár, a főtitkár-
helyettes és a gazdasági titkár. A tagok megbízatása megválasztásuk elfogadásával jön létre. 

b) Működése 

Az Elnökség döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül (távszavazással) hozza meg. 

Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Az Elnökség üléseit az 
elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az 
ülés időpontját megelőzően írásban módon értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. 

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, 
idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel 
kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. 

Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további személyek hívhatók meg. 
Az Elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható, 
illetve kizárható (pl. személyiségi jogok védelme, vagy titokvédelem esetén), de csak a védeni kívánt 
igénnyel arányosan, az ülés adott napirenddel érintett részében. 

Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagoknak több, mint a fele jelen van. 
Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot 
elvetettnek kell tekinteni.  

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 18 napon belül – az Elnökség ülését ismételten össze kell hívni. 
Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az 
Elnökség tagjainak több, mint a fele jelen van. 

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 
8:1. § (1) bek. 1. pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

● kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
● bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben, döntésben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

Az Elnökség üléséről emlékeztetőt kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az elnökségi ülés helyét, idejét, a 
jelenlévők számát és személyét, a határozatképesség megállapítását, a napirendet, az elhangzott 
hozzászólások rövid összefoglalását. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell továbbá – sorszámozva – a 
meghozott döntések teljes tartalmát, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha 
lehetséges, akkor a személyét is). A lefűzött és sorszámozott emlékeztetők a határozatok nyilvántartásaként is 
szolgálnak. 

Az Elnökség ülése konferencia-ülés formájában is megtartható, melynek lebonyolítására a konferencia-
taggyűlésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  

Az Elnökség döntését ülés tartása nélkül is meghozhatja (távszavazás). Erre a taggyűlési távszavazásra 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy nem rendelhető el távszavazás személyi 
kérdésekben, valamint az éves beszámoló és az éves költségvetés tervezetének elfogadása során.  

Az elnökség döntései, a döntések időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya nyilvánosak, 
azokat az elnökség az Egyesület honlapján közzéteszi. 
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Az elnökségi tagok kötelesek az elnökségi ülésen, valamint a taggyűlésen részt venni, azon az egyesülettel és 
a saját ügyvezetési feladataik ellátásával kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és 
gazdasági helyzetéről beszámolni. 

c) Hatásköre 

Az Elnökség dönt minden olyan, az Egyesület irányításával kapcsolatos kérdésben, amelyet az Alapszabály 
nem utal a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

Az Elnökség feladatai: 
1. ellátja az Egyesület operatív vezetésével, napi ügyeinek vitelével kapcsolatos feladatokat; az e körbe 

tartozó döntéseket meghozza; 
2. az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben (különösen: beszámolók, éves gazdálkodás elvei) 

előterjesztést fogalmaz meg a Taggyűlés számára; 
3. az éves költségvetés elfogadása a taggyűlés által meghatározott éves gazdálkodási elvek alapján; az 

egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Taggyűlés 
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

4. az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 
megválasztatásának előkészítése; 

5. befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén; 
6. első fokon a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozatot hoz (az Elnökség tagjainak és a 

tiszteletbeli tagok kizárása kivételével); 
7. javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra és a tiszteletbeli elnöki tisztségre jelölt személy 

megválasztására, 
8. dönt a rendes tagok és a pártoló tagok felvételéről, 
9. az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a 

szükséges intézkedések megtétele 
10. az éves beszámolóval egyidejűleg köteles elkészíteni és a Taggyűlés elé terjeszteni egyidejű 

jóváhagyásra a közhasznúsági mellékletet, amelyet a beszámolóval azonos módon történő jóváhagyását 
követően a beszámolóval együtt, egyidejűleg helyez letétbe és tesz közzé az Egyesület honlapján 

11. köteles hatvan napon belül kérni az Egyesület közhasznú jogállásának törlését, ha az a közhasznúvá 
minősítés feltételeinek nem felel meg 

12. a közhasznú jogállás megszűnésekor köteles az Egyesület esedékes köztartozásait rendezni, illetve 
gondoskodni arról, hogy az Egyesület a közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő 
kötelezettségeit időarányosan teljesítse. 

Az Elnökség a két Taggyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Taggyűlés előtt beszámol, és 
intézkedéseit a Taggyűlés hagyja jóvá. Az Elnökség döntéseiről két Taggyűlés között tájékoztatja az 
Egyesület tagjait. 

4. Az Egyesület tisztségviselői 

a) Megbízatási idő  
Az Egyesület IV. 1. pont szerinti tisztségviselőit a Taggyűlés öt évre választja, megbízatásuk lejárta után újra 
választhatóak. Az öt éves ciklus közben megszűnő megbízatású tisztségviselő helyére megválasztott új 
tisztségviselő megbízatása a ciklusból még hátralévő időre szól. A választott tiszteletbeli elnök öt évre szóló 
megbízatásának nem szükséges egybeesnie az Egyesület IV. 1. pont szerinti tisztségviselői megbízatásának 
időpontjával. 

b) Összeférhetetlenségi szabályok 

A vezető tisztségviselőkre a Ptk. 3:22. §-ában, a Felügyelő Bizottság tagjaira a Ptk. 3:22. §-ában és a 3:26. § 
(2) bekezdésében rögzített összeférhetetlenségi, illetve kizáró szabályok irányadóak. 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátáshoz 
szükséges körben nem korlátozták.  
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a 
vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt 
személyre is alkalmazni kell. 
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
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Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre 
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.  
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll. (Btk. 61. § (2) bekezdés i) 
pont) 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól 
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi 
személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a 
vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület 
vezető tisztségviselője. 

A Taggyűlés, valamint az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (Ectv. 38. § (1)-(2) bekezdés) 

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) a Taggyűlés, illetve az Elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a Taggyűlés azon tagjait, akik tisztséget 
nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő 
okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. (Ectv. 38. § (3) bekezdés) 

Az Egyesület megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az 
a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését 
megelőző két évben legalább egy évig -, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 
helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (Ectv. 
39. § (1) bekezdés) 

Ezen feltételek fennállására a tisztségviselőknek a jogszabályban előírt okiratiságnak megfelelő formában 
nyilatkozniuk kell.  

c.) Nem egyesületi tagok megválasztása 

A vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada az Egyesület tagjain kívüli személyekből is megválasztható.  

Azok a vezető tisztségviselők, akiket nem az Egyesület tagjai közül választottak meg, az Egyesület 
Taggyűlésén nem rendelkeznek a tagok jogaival, s nem terhelik őket a tagok kötelezettségei. 

d.) Képesítési feltétel 
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A főtitkár és a gazdasági titkár tisztségére, valamint a felügyelő bizottság legalább egyik tagjának lehetőleg 
olyan személyt kell jelölni, aki felsőfokú közgazdasági vagy pénzügyi szakirányú végzettséggel vagy 
pénzügyi-számviteli ügyintézői képesítéssel rendelkezik. 

e.) A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

Az Egyesület tisztségviselőjét, valamint a tiszteletbeli elnököt az Egyesület Taggyűlése csak abban az 
esetben hívhatja vissza, ha a visszahívás indokát az Alapszabály megjelöli.  

Visszahívás indoka lehet, ha az érintett 
a) nem felel meg a tisztség betöltésére vonatkozó, jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi 
szabályoknak 
b) nem tesz eleget az Egyesület alapszabályában meghatározott kötelezettségeinek 
c) választott tisztségének ellátásában tartósan akadályoztatva van. 

A tisztségviselő visszahívását indokolt írásbeli javaslattal az Egyesület tagjainak legalább 10 %-a, de 
minimálisan 15 fő, továbbá a Felügyelő  Bizottság vagy az Elnökség kezdeményezheti. A taggyűlés titkos 
szavazással dönt a visszahívásról. 

A tisztségviselő tisztségéről az Elnökséghez intézett írásos nyilatkozatban bármikor lemondhat, de ha az 
Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított hatvanadik 
napon válik hatályossá, kivéve, ha a Taggyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően 
gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, 
illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 

Visszahívás nélkül (törvényi rendelkezés folytán) szűnik meg a vezető tisztségviselői megbízatás a vezető 
tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, 
illetve a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. (Ptk. 3:25. § 
(1) f-g) pont) 

5. Az Egyesület vezető tisztségviselői:  

Elnök: Szabó István 
Alelnök: Tasnádi Andrásné 
Gazdasági titkár: Merészné Horváth Ágota 
Főtitkár: Kövecsi-Oláh Péter 
Főtitkár-helyettes: Dávid Ferenc 

6. A képviselet rendje 

Az Egyesületet az elnök, és az alelnök, illetve a főtitkár önállóan képviselik. A további elnökségi tagok csak 
az elnök, és az alelnök, illetve a főtitkár együttes akadályoztatása esetén, írásbeli meghatalmazásuk alapján 
képviselhetik az Egyesületet, a meghatalmazás szerint. 

A képviselet előbbi rendje a bankszámla feletti rendelkezésre is irányadó. 

7. Felügyelő Bizottság 

a) Összetétele 



� /�  oldal33 37

Az Egyesület felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, amely 3 főből áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a 
Taggyűlés választja 5 éves időtartamra, a bizottsági tagsági jogviszony a tisztség elfogadásával jön létre. A 
bizottsági tag a bizottság munkájában személyesen köteles részt venni. 

b) Működése 
A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésére az 
Elnökség működésének szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga 
állapítja meg. 

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak 
sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a 
jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A 
jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya 
megállapítható legyen. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve 
feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság ülésén a résztvevő 
tagok aláírják. 

A Felügyelő Bizottság döntései, a döntések időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya 
nyilvánosak, azokat az elnökség az Egyesület honlapján közzéteszi. 

c) Hatásköre 

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület teljes működését és gazdálkodását, mind jog-, mind 
célszerűségi szempontból, az ügyvezetést pedig különösen az Egyesület érdekeinek megóvása céljából. 
Ellenőrzi a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtását, betartását. 
A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenységét utóellenőrzés keretében folytatja, kivéve az éves 
gazdálkodás elvei és a számviteli beszámoló esetét, amelyeket azok Taggyűlés általi elfogadása előtt 
véleményeznie kell. 
A Felügyelő Bizottság feladatainak ellátásáról írásos beszámolót terjeszt elő az évi rendes Taggyűlésnek. 
A Felügyelő Bizottság tagjait ellenőrzési tevékenységük végzés során egyenlő jogok és azonos 
kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosultak az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, 
jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Taggyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az 
Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.  

A bizottság tagjai az ügyvezetéstől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A bizottsági tagok az 
Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. 

A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Egyesület Taggyűlését 
vagy az Elnökségét tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit súlyosan sértő 
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése 
az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé vagy 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

A Taggyűlést vagy az Elnökség ülését a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított 
harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 
Taggyűlés és az Elnökség ülésének összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi 
meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

d) A Felügyelő Bizottság tagjai: 
Elnök: Kovács József 
Tag: Győri Anna Erika 
Tag: dr. Nagykáldi Attila 

V. 
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

1. Az Egyesület vagyoni eszközei 
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Az Egyesület bevételei: 
a) tagdíjak, 
b) az Egyesület rendezvényeinek bevételei. 
c) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel 
d) költségvetési támogatás, beleértve a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési 

támogatást és a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 
összegét 

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány 
f) befektetési tevékenységből származó bevétel. 

2. Tagdíj: 

Az egyesület tagja belépéskor, illetve tagsági jogviszonya folyamán évente tagdíjat köteles fizetni.  

Az éves tagdíj mértéke tagonként 6000 (hatezer) Ft. Nyugdíjasok és nappali tagozatos diákok a tagdíj felét 
fizetik. Évközbeni belépéskor a tagdíj a belépés hónapjától az év hátralévő részére időarányosan számított 
mértékű, amelyben a belépés hónapja egész hónapnak számít. A tagdíjat egy összegben előre a tárgyév 
február 10. napjáig kell megfizetni, készpénzben a gazdasági titkárnak átadva, vagy közvetlenül az Egyesület 
bankszámlájára történő átutalással.  

3. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása 

Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására az Elnökség éves költségvetést készít a taggyűlés 
által meghatározott éves gazdálkodási elvek alapján. A következő évre szóló gazdálkodási elveket és az előző 
év gazdálkodásáról szóló beszámolót az Elnökség – a gazdasági titkár előterjesztésére - előzetesen 
megvitatja és elfogadja, majd - a Felügyelő Bizottság írásos véleményezését követően - az évi rendes 
Taggyűlés elé terjeszti jóváhagyás végett. A gazdálkodási elvek és az éves költségvetés nyilvánosak, azokat 
az Elnökség az Egyesület honlapján közzéteszi. 

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjának nincs helytállási kötelezettsége az 
Egyesület tartozásáért, mivel vagyoni hozzájárulást (tagdíjat) fizet. 

Ha az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg, a megszűnés után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 
minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított 
egy éven belül - az Egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, 
akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át 
kellett volna adni.  

Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt 
érvényesíthetnek az Egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való 
felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az Egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet 
beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő 
megszűnés esetén nem alkalmazható. 

VI. 
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:  
- a tagok kimondják megszűnését; vagy 
- az arra jogosult szerv megszünteti. 
- az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt 
nem határoztak meg; vagy 
- az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, 
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás 
lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 

Az Egyesület jogutódlással szűnik meg, ha más egyesülettel egyesül, illetve egy vagy több egyesületre 
szétválik. 
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Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően megmaradó vagyont a Nemzetek Háza 
Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége nevű szervezetnek kell átadni.  

VII. 
KÖZHASZNÚSÁGGAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

1. Az Egyesület közhasznú szervezetként kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. 

2. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az Egyesület 
képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot 
készíthet. 

3. Az Egyesület internetes honlapján keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület működésének adatait, 
szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, 
valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolókat, közhasznúsági mellékletet. Az Egyesület 
által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

4. A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó 
(költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami 
Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott 
támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú 
működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 

VIII. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Ezt az alapszabályt az Egyesület Taggyűlése 2017. április 11-én 2018. január 30-án fogadta el. 

2. A tagjegyzék jelen Alapszabály – nem nyilvános, elkülönítetten kezelt – mellékletét képezi. 

3. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetve a kapcsolódó egyéb hatályos jogszabályok 
rendelkezései irányadóak. 

Budapest, 2017. április 11. 2018. január 30. 

Alulírott Szabó István, mint a Magyar-Török Baráti Társaság elnöke igazolom, hogy a jelen egységes 
szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos 
tartalmának. 

……………………………… 
Szabó István, az Egyesület elnöke 

Előttünk, mint tanúk előtt:  

Név:................................................................  Név: ……………………………………………… 

Cím:................................................................  Cím:.................................................................... 

Aláírás:..........................................................   Aláírás:................................................................ 



� /�  oldal36 37

11. sz. melléklet 

Az elnökség javaslata az MTBT taggyűlésének Puskás László tiszteletbeli tagságára 
(elfogadta az elnökség 2018. január 9-i ülése)

Az MTBT alapszabálya szerint az egyesület tiszteletbeli tagja lehet – a Taggyűlés felkérése alapján 
– az a személy, aki az egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az egyesület 
célkitűzéseit támogatja, segíti. Tiszteletbeli tag felvételéről a Taggyűlés dönt. A tagság a felkérés 
elfogadásával jön létre.

Az  MTBT  elnöksége  javasolja  Puskás  László  tiszteletbeli  taggá  fogadását  a  következő 
indoklással:

Puskás László 1934-ben született  Vasváron, pedagógus családban. Érettségi után az ELTE TTK 
vegyész szakán szerzett diplomát 1957-ben, utána az Egyesült Izzóba (Tungsram) került, ahol 1983-
ig részt vett az akkor induló félvezető-gyártásban. Végül az MTA Központi Hivatalában dolgozott 
három évig − amíg a szívműtéte miatt le nem százalékolták. 

Saját  szavai  szerint  végül  is  „...ennek  köszönhetem,  hogy  törökül  kezdtem  tanulni.  A hosszas 
betegállományban ugyanis érdekes és hasznos elfoglaltságot találtam ebben a témában. A műtétet 
követően az Akadémiára csak részmunkaidőben jártam be, időm nagyobb részét a török tanulás, 
később a fordítás, majd a Magyar-Török Baráti Társaság által kiadott Török Füzetek szerkesztése 
tette  ki.  Többször  jártam  Törökországban,  részben  turistaként,  részben  pedig,  hogy  anyagot 
gyűjtsünk a Török Füzetek számára. E témában születtek interjúk és utazási beszámoló, valamint 
bemutattuk a Törökországi Világörökség helyszíneit is. 2003-ban újabb szívműtétem volt és utána 
már csak kisebb intenzitással foglalkoztam török ügyekkel, majd nyolcvanharmadik évem betöltése 
után már – hogy úgy mondjam – török témában is „nyugdíjba vonultam”. Ezt egészségi állapotom 
tette  indokolttá.  Ha  meggondolom,  hogy  1987-től  2017-ig,  azaz  30  évig  foglalkoztam  –  hol 
intenzíven. hol kevesebb energiával – a török ügyekkel, akkor elmondhatom, hogy életemnek jó 
egyharmadát ez a tevékenység tette ki.”

Nem mellesleg  a  török irdalom lelkes  fordítója  vált  belőle.  Fordításai:  Ömer  Seyfettin:  Hárem 
(novellák); Sami Paşazade Sezai: Szabadulás  (regény), Reşat Nuri Güntekin: Madárka  (regény), 
Sabahattin Ali:  Árva Juszuf (regény),  28 török novella,  Cemil Kavukçu: Mások álmai  (regény), 
Ayse Kulin: Búcsú (regény); Dede Korkut Könyve (anonim eposz, két különféle kiadásban, Köroğlu 
(anonim eposz), Bektási novellák (ez utóbbi hármat Adorján Imrével közösen készítette). E művek 
egy  része  a  MTBT támogatásával,  egy  része  a  fordító  magánkiadásban  jelent  meg.  Nagylelkű 
adománya révén Társaságunk könyvtárából kölcsönözhetők.

Társaságunk  régi  tagjai  bizonyára  szívesen  emlékeznek  lelkes  törökbarátságára,  Törökország-
szeretetére,  műveltségére  és  kedves,  mosolygós  lényére.  De  talán  még  ők  sem tudják,  mennyi 
háttérmunkát  végzett  Társaságunkért,  kiadványainkért  és  azok  célbejuttatásáért  az  MTA 
Hivatalában töltött  évei  során.  Törökországi  utazásainak emlékeiről  ma is  olvashatunk a  Török 
Füzetek régi számaiban. 

Budapest, 2018. január 9.
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A Magyar-Török Baráti Társaság 2018. évi programjai 

(a rendezvények 17:30-kor kezdődnek, ha másként nem jelöljük) 

2018. január 9. Vígh István: “Nomád türk népek szablyái - a bolgároktól a tatárokig”

január 30. 

17:00 óra 

17:00  az egyesület 2018. évi rendes taggyűlése 

17:15  a “Szulejmán sírkápolnája nyomában” c. film (30’) vetítése

17:45  megismételt taggyűlés

február 27. Kincses-Nagy Éva: “Lektor voltam Ankarában”

március 27.

17:00 óra

Vidák István - Nagy Mária: “Török nemezelés”

április 24. Bartha Júlia előadása: “Török hagyaték”

május 29. Ress Imre: “Kállay Béni - egy államférfi, diplomata és történész életútja”

június 19. egyeztetés alatt

szeptember 
7-8-9- 
10-11-12.

Galambóc és al-dunai török emlékek vagy Kassa-Borsi-Munkács kirándulás (3 
nap, 2 éjszaka, egyeztetés alatt)

szeptember 25. egyeztetés alatt

október 12. Látogatás a Hazai-könyvtárban 

október 30. Ivanics Mária: Magyar-török kapcsolatok a 19‒20. században

november 27. Kövecsi-Oláh Péter: Az 1923. december 18-i magyar-török barátsági 
szerződés és előélete

december 14. óévbúcsúztató vacsora

2019. január 8. Török film vetítése a Kino Cafe Artmoziban, majd beszélgetés filmesztétával 
(egyeztetés alatt)

január 29. rendes taggyűlés


