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(1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183) 

2019. évi rendes taggyűlésének  

NAPIRENDJE 

1. Beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről  
1. sz. melléklet: Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület 2018. évi tevékenységéről. 

2. Beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2018. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 
2018. évi elveinek teljesüléséről 
2. sz. melléklet: Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület pénzvagyonáról, a 2018. évi költségvetés 
felhasználásáról és a 2018.  évi gazdálkodási elvek teljesüléséről. 

3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2018. évről és annak közhasznúsági 
melléklete 
3. melléklet: Az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2018. évi beszámoló és közhasznúsági melléklete 
4. sz. melléklet: A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvben foglalt véleménye az Országos Bírósági Hivatalnak 
benyújtandó 2018. évi beszámolóról és közhasznúsági mellékletéről, valamint az egyesület 2019. évi 
gazdálkodási elveire vonatkozó elnökségi előterjesztésről. 

4. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2018. december 31-i állapot szerint 
5. sz. melléklet: Az elnökség beszámolója az egyesület ingó vagyonáról a 2018. december 31-i állapot szerint 

5. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2018. évi tevékenységéről 
6. sz. melléklet: A Felügyelő Bizottság beszámolója 2018. évi tevékenységéről 

6. Határozat a 2019. február 28-ig szóló, határozott idejű könyvelői szerződés határozatlan idejű 
szerződéssel történő felváltásáról a Rével Bt-vel 
7. sz. melléklet: Szerződés-tervezet a Rével Bt-vel 

7. Határozat az egyesület 2019. évi gazdálkodásának elveiről 
8. sz. melléklet: Az elnökség javaslata az egyesület 2019. évi gazdálkodásának elveire. A Felügyelő Bizottság 
jegyzőkönyvben foglalt véleményét az egyesület 2019. évi gazdálkodási elveire vonatkozó elnökségi 
előterjesztésről ld. a 4. sz. mellékletben. 

8. Határozat a 2018. november 30-i póthatáridőig a 2018. évi tagsági díjat meg nem fizető egyesületi 
tagok tagsági jogviszonyának felmondásáról 
9. sz. melléklet: Az elnökség javaslata a 2018. november 30-i póthatáridőig a 2018. évi tagsági díjat meg 
nem fizető egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondására. 

9. Határozat Dr. Kakuk Zsuzsa tiszteletbeli taggá választásáról 
10. sz. melléklet: Az elnökség javaslata Dr. Kakuk Zsuzsa tiszteletbeli taggá választára 

10. Határozat az egyesület új elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztásáról a 2020.  
januári rendes taggyűlésen.  A jelölő bizottság tagjainak megválasztása. 
11. sz. melléklet: Határozati javaslat az egyesület új elnökségének és Felügyelő Bizottságának 
megválasztásáról a 2020 januári rendes taggyűlésen, valamint a jelölő bizottság tagjainak megválasztásáról. 

11.  Az egyesület 2019. évi progamja 
12. sz. melléklet: Az MTBT 2019. évi programjának tervezete 

12. Egyéb 

# .1



1. sz. melléklet 

Elnökségi beszámoló a 2019. január 29-i rendes taggyűlésnek 
 a Magyar-Török Baráti Társaság 2018. évi tevékenységéről 

(elfogadta az elnökség 2018. január 10-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 az alábbiak szerint határozza 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. 2018-ban az alábbi közhasznú tevékenységet folytattuk: 

2.1. Tíz nyilvános ismeretterjesztő előadást tartottunk: 

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

január 30. A “Szulejmán sírkápolnája nyomában” c. film vetítése 

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

március 27. Vidák István: “Nemezkészítő műhelyek Törökországban” 

április 24. Bartha Júlia: “Barátoddal egyél-igyál… közös pontok a magyar és a török népi táplálkozásban” 

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

szept. 26. Szántó Iván: “Országhatárok  és szőnyegszegélyek - az osztrák-magyar  kultúrpolitika boszniai   
  szövevényei” 

október 12.  Látogatás a Hazai György Könyvtárban 

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

november 27. Gerelyes Ibolya: “Zsolnay Miklós oszmán falicsempe-gyűjtenénye” 

# .2



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

2.2. Kulturális jellegű utazások  
Szeptember 7-9. között autóbuszos kirándulást szerveztünk Kassa-Borsi-Sárospatak-Munkács  Beregszász 
útvonalon “II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona nyomában a Felvidéken és Kárpátalján” elnevezéssel, 
amelyen  17 egyesületi tag és 19 nem egyesületi tag családtag, illetve nem egyesületi tag érdeklődő vett 
részt. 

2.3.  Kulturális program törökországi civil szervezettel 
Megszerveztük és lebonyolítottuk a tekirdagi Magyar Baráti Társaság 21 fős csoportjának látogatását május 
23-27. között Budapesten, Szentendrén és Kecskeméten. A közös programokban egyesületünk 16 tagja és 3 
külső támogató (tolmács) vett részt, további 4 egyesületi tag pedig segítette a program megszervezését. 

2.4. 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. Rendszeresen tájékoztatást adtunk a 
Nemzetek Háza égisze alatt működő civil szervezetek programjairól. 

2.5. Egyesületi könyvtár  
Sikeresen működtettük az egyesület 2016-ban létrehozott könyvtárát, amely 2018-ban 115 kötettel 
gyarapodott (a jelenlegi állomány 350 kötet). 26 kötetet az egyesület költségvetésének terhére vásároltunk, 
89 kötetet pedig adományozóktól kaptunk. A könyvtári állománylista megtalálható az egyesület honlapján, a 
2018. évi beszerzésről pedig számot adunk a taggyűlésnek előterjesztésre kerülő egyesületi vagyonleltárban. 

2.6. 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. 

2.7.  Csapatépítő tevékenység 
Az egyesület 2018 decemberében is megrendezte hagyományos török óévbúcsúztató vacsoráját, amelyen 40 
fő vett részt,  28 egyesületi tag és 12 fő egyesületen kívüli érdeklődő, illetve családtag. 

II. 
Szervezeti ügyek 

1. Testületi ülések, tájékoztatás 
A közhasznú egyesület éves rendes taggyűlését 2018. január 30-án megtartottuk. A nyilvántartó bíróság 
2018. január 31-én tette közzé honlapján egyesületünk 2018. évi beszámolóját (“A kettős könyvvitelt vezető 
egyéb szervezet egyszerűsített 2017. évi beszámolója és közhasznúsági melléklet”). 

Az MTBT elnöksége az alapszabályban előírt minimálisan félévenkénti egy ülést megtartotta. 2018-ban 4 
elnökségi ülésre került sor: január 9-én, március 27-én, július 9-én és október 12-én. 

Mivel a közhasznú egyesület testületi ülések nyilvánosak, azok összehívásáról az egyesület honlapján 
minden esetben előzetes tájékoztatást adtunk. Az alapszabálynak megfelelően a testületi ülések határozatait a 
honlapon közzétesszük. A taggyűlések nyomtatott jegyzőkönyvei, továbbá az elnökségi ülések emlékeztetői 
megtalálhatók az egyesület irattárában is, amelybe előzetes egyeztetést követően bárki betekinthet. 

2.  A testületek megbízásának hatálya 
Az MTBT tisztségviselőinek (elnökség és Felügyelő Bizottság tagjai) megbízása 2020. június 30-án, az 
egyesület tiszteletbeli elnökének megbízása pedig 2021. február 22-én szűnik meg. Az egyesület elnöksége 
javasolja a jelenlegi taggyűlésnek a jelölő bizottság megválasztását, valamint azt, hogy határozzon a 
tisztségviselők megválasztásáról a 2020 januári rendes taggyűlésen. 

3. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság működése 
Az elnökség 2018. október 12-én fogadta el módosított ügyrendjét, valamint annak mellékleteként az 
egyesület pénz- és értékkezelési szabályzatát. A Felügyelő Bizottság ügyrendje 2018-ban nem változott. 
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4. Közhasznú jogállás 
A közhasznú jogállás megszerzésétől fogva (2017. május 16.) törekedtünk arra, hogy megfeleljünk a 
jogszabályi kritériumoknak, amelyek értelmében: 
• 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 % felajánlások alakulása 
2018 szeptemberében immár harmadik alkalommal fogadtuk az adózóktól személyi jövedelemadójuk 
MTBT-nek felajánlott egy százalékát. 2016-ban 36.100, 2017-ben 47.372, 2018-ban pedig 11 főtől 40.836,- 
Ft támogatást kaptunk. A támogatást alapcél szerinti közhasznú tevékenységre fordítottuk, beleértve az 
egyesületi könyvtár bővítését. Az ismert felajánlóknak köszönő levelet és könyvajándékot küldtünk. 

6.  Pályázati támogatások 

6.1.  NEA-KK-17-M  
A 2018. költségvetési évben egyesületünkhöz beérkezett a NEA-KK-17-M pályázatunkban igényelt állami 
támogatás, s azzal el is elszámoltunk. A pályázatot 2017 januárjában nyújtottuk be a Nemzeti 
Együttműködési Alaphoz (NEA). Annak alapján a NEA - utófinanszírozással, 10 % egyesületi önrész mellett 
- összesen 249.460,- forint működési célú támogatást biztosított a 2017. április 1. - 2018. március 31. 
közötti következő kiadásokra:  
-  12 havi könyvelési díj,  
- az MTBT 2018. évi tagsági díja a Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok 
Szövetségében,  
- jogszabályi megfeleltetést segítő ügyvédi szolgáltatás díja (a közhasznú jogállás megszerzése 
érdekében),  
- az egyesület bankszámlájához kötődő banköltség és pénzforgalmi jutalék 12 havi összege,  
- az egyesület logójának megtervezéséhez kapcsolódó munkadíj.  

6.2.  NEA-KK-18-M 
Egyesületünk 2018 januárjában pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, amelyben 2018. 
április 1. és 2019. március 31. közötti működési költségeinkhez kértünk 247.500,- Ft támogatást, 
utófinanszírozás mellett a következő kiadásokhoz: könyvelési díj, banki kiadás, irodaszer, postaköltség, 
honlap fenntartás, üzemeltetés, karbantartás, Nemzetek Háza 2019. évi tagdíj, könyvajándék rendezvényeink 
előadóinak, szkenner beszerzése). A pályázat a NEA formai követelményeinek megfelelt, de a NEA 2018. 
február 14-i tájékoztatása szerint “a források korlátossága miatt támogatásban nem részesül, a várólista 
282. helyén áll”. 

7. A taglétszám és a tagdíjfizetések alakulása 
2017. december 31-én az MTBT-nek 85 rendes, 1 pártoló és 4 tiszteletbeli, összesen 90 tagja volt.  

2018. december 31-én az MTBT tagjainak száma: 85 rendes, 1 pártoló és 5 tiszteletbeli, összesen 91 tag. 

Az éves tagdíjat a jogszabályoknak megfelelően egyesületünk alapszabálya rögzíti. A tagdíj 2016. január 
elseje óta 6000,- Ft, nappali tagozatos diákoknak és nyugdíjasoknak 3000,- Ft. Magánszemély pártoló tagi 
díja minimálisan 6000,- Ft, jogi személyé pedig ennek legalább hússzorosa, azaz jelenleg 120.000,- Ft. 

A 2018. évi befizetett tagdíjak összege 316.000 Ft rendes tagdíj és 6.000 Ft pártoló tagi díj, összesen 
322.000,- forint volt. A 2018. december 31-ig befizetett 2019. évi tagdíjak összege pedig 75.000,- Ft (rendes 
tagdíj: 69.000 Ft, pártoló tagi díj: 6.000 Ft). Hat hónapnál hosszabb, 2018. augusztus 10-én lejárt 
tagdíjtartozása jelenleg egy rendes tagnak van. Pártoló tagi tartozás nincs. 

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 
megtalálhatók a honlapon. 
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9.  Költségvetési fegyelem 
Amint az a 2018. évi pénzügyi beszámolóból is látható, az elnökség az MTBT közhasznú jogállásának 
megőrzése érdekében szigorú költségvetési gyakorlatot folytatott: a taggyűlés által megszabott gazdálkodási 
elveket és a közhasznúsági előírásokat szem előtt tartva törekedett a tagdíjak és a tagdíjhátralékok 
beszedésére, a kiadásokat pedig a költségvetési előirányzatok keretei között tartotta.  

Az egyesület pénzvagyona 2017. december 31-én 430.956 Ft, 2018. december 31-én pedig 434.111 Ft 
volt. A 2017. évi eredmény 87.882 Ft, a 2018. évi pedig 3.155 Ft volt, így a két egymást követő üzleti év 
egybeszámított adózott eredménye - ahogy azt a közhasznúsági előírások megkövetelik - nem volt 
negatív. 

10. 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, 
részt vettek az egyesületi rendezvényeken. 
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2. sz. melléklet 

Az elnökség szöveges beszámolója az MTBT 2019. január 29-i taggyűlésének az egyesület 
pénzvagyonáról, a 2018. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2018. évi irányelveinek 

teljesüléséről 

1. Mérleg 

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

2018. december 31-én a pénzvagyon (bankszámla: 404.111 Ft,  házipénztár: 30.000 Ft) 434.111,- Ft. 

2. A 2018. évi gazdálkodás eredménye 

2018. évi bevételünk  726.546,- Ft, kiadásunk 723.391,- Ft volt.  

Ennek megfelelően az eredmény 3.155,- Ft. 

2.1. Bevételek 

2.1.1. Tagdíj, pártolói tagi díj: 397.000,- Ft 

A 2018. évi befizetett tagdíjak összege 316.000,- Ft rendes tagdíj és 6.000,- Ft pártoló tagi díj, összesen 
322.000,- forint volt. A 2018-ban már befizetett 2019. évi tagdíjak összege pedig 75.000,- Ft (rendes tagdíj: 
69.000,- Ft, pártoló tagi díj: 6.000,- Ft). 

2.1.2. SZJA 1 % felajánlás az egyesület részére: 40.836,- Ft 

2018-ban  40.836,- Ft támogatás érkezett 11 személytől. 

2.1.3. Adomány: 14.850,- Ft 

Adományként 14.850,- Ft összeget kaptunk magánszemélyektől. 

2.1.4. Tombola bevétel: 24.400, - Ft 

A 2018. december 14-i óévbúcsúztatón 122 db tombolajegyet adtunk el,  a bevétel 24.400,- Ft volt. 

2.1.5. NEA-támogatás: 249.460, - Ft 

A Nemzeti Együttműködési Alaptól a NEA-KK-17-M 2017. évi pályázatunk alapján utófinanszírozásként 
2018-ban beérkezett működési célú támogatás összege 249.460,- Ft volt, amit a pályázati elszámolást 
követően kaptunk meg. 

A pályázatot 2017 januárjában nyújtottuk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz (NEA). Annak alapján a NEA - 
utófinanszírozással, 10 % egyesületi önrész mellett - összesen 249.460,- forint működési célú támogatást biztosított a 
2017. április 1. - 2018. március 31. közötti következő kiadásokra:  
-  12 havi könyvelési díj,  
- az MTBT 2018. évi tagsági díja a Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetségében,  
- jogszabályi megfeleltetést segítő ügyvédi szolgáltatás díja (a közhasznú jogállás megszerzése érdekében),  
- az egyesület bankszámlájához kötődő banköltség és pénzforgalmi jutalék 12 havi összege,  
- az egyesület logójának megtervezéséhez kapcsolódó munkadíj. 

2.1.6. 2018. évi összes bevétel 

2.1.1. - 2.1.4. tételek összesen: 726.546, - Ft. 
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2.2. Kiadások 

2.2.1. Működési célű támogatásra beadott pályázat regisztrációs díja: 2000,- Ft 

A Nemzeti Együttműködési Alaphoz 2018. januárjában benyújtott NEA-KK-18-M pályázat regisztrációs díja 
2.000,- Ft volt. 

2.2.2. Könyvelési szolgáltatás: 102.000,-Ft 

A Polonkai Zsuzsannának, illetve 2018. augusztus 1-től a Rével Bt-nek vállalkozói szerződés alapján a 2018. 
évi könyvelési szolgáltatás díjaként (2017. évi pénzügyi zárás/beszámolókészítés díja. 6.000,- FT, 2017. 4. 
negyedévi könyvelési díj: 18.000,- Ft, 2018. I., II., III. negyedévi könyvelési díj 54.000-, Ft) kifizettünk 
összesen 78.000,- forintot.  

2018. december 27-én a Rével Bt-nek átutaltunk további 24.000,- forintot, amely tartalmazza a szerződésben 
rögzített 2018. 4. negyedévi könyvelési díjat (18.000,- Ft), valamint a 2018. évi pénzügyi zárás/
beszámolókészítés díját (6.000,- Ft). Ez a 2019. évről előre hozott kifizetést jelent, így a 2019. évi 
költségvetésben a könyvelési szolgáltatás kiadási előirányzata ennyivel kevesebb lesz majd (azaz 78.000 
helyett 54.000 Ft). 

2.2.3. Honlap működtetése: 15.900,- Ft 

Az egyesületi weboldal tárhely és domain 1 éves bérlete 2018. november 30-tól 2019. november 30-ig 
15.900,- Ft, amelyet a Jel-Adó Bt-nek fizettünk. 

2.2.4. Banki költség: 25.619,-Ft 

Az egyesület bankszámlájához kötődő bankköltség és pénzforgalmi jutalék összege: 25.619,-Ft. 

2.2.5. Postaköltség: 2.848,-Ft 

Az éves postaköltség összege 2.848- Ft volt. 

2.2.6. Könyvtári beszerzés: 52.083,-Ft 

Az egyesület könyvtára számára  26 db könyvet vásároltunk, 52.083,- Ft összértékben. 

2.2.7. Ajándék az egyesületi rendezvények előadóinak: 62.444,-Ft 

Rendezvényeink előadóinak összesen 62.444,- Ft értékben vásároltunk könyvajándékot, 15 db-ot. Ebből a 
2019-ben felhasználni tervezett, december 27-én beszerzett 7 db könyv ára 37.674,- Ft. Ez utóbbi a 2019. 
évről előre hozott beszerzést jelent, így a 2019. évi költségvetésben már nem szükséges erre a célra kifizetési 
előirányzatot tervezni. 

2.2.8. MTBT-tagdíj a Nemzetek Háza Szövetségben: 50.000,- Ft 

A Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetségének egyesületünk által befizetett 2018. és 
2019. évi tagdíj összege 25-25.000,- Ft, azaz összesen 50.000,- Ft volt. Mivel a 2019. évi tagdíjat előre 
kifizettük, a 2019. évi költségvetésben már nem szükséges erre a célra kifizetési előirányzatot tervezni. 

2.2.9. Utazási költségtérítés az egyesületi rendezvények előadóinak: 7.410,-Ft 

Egy alkalommal fizettünk utazási költségtérítést 7.410,- Ft összegben. 

2.2.10. Sokszorosítás és szkennelés költsége: 12.550,-Ft 

Az éves rendes taggyűlésre készített előterjesztések sokszorosítási, illetve a NEA-pályázattal kapcsolatos 
iratok szkennelési költsége összesen 12.550,- Ft volt. 
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2.2.11. Nyomtatvány-beszerzés, bélyegző készíttetése: 4.800,-.Ft 

A NEA-pályázattal kapcsolatos bélyegző elkészíttetésének költsége 4.000,- Ft volt. 800,-Ft-ért bevételi, és 
kiadási pénztárbizonylatokat vásároltunk. 

2.2.12. A Tekirdagi Magyar Baráti Társaság magyarországi látogatásával kapcsolatos kiadások: 
172.120,- Ft 

A Magyar Állami Népi Együttes előadására vásárolt jegyek ára: 64.500,-Ft 
A 21 fő vendég részére adott vacsora költsége:  96.820,-Ft 
A Szentendrei Skanzenben a tolmács részére fizetett ebéd költsége: 4.800,-Ft 
A kecskeméti Rákóczi-emléktáblánál elhelyezett koszorú költsége: 6.000,- Ft 

2.2.13. A Kassa-Munkács egyesületi kirándulással kapcsolatos kiadások: 86.000,-Ft 

Hozzájárulás a részt vevő egyesületi tagok arányában (16 fő): 80.000,-Ft 
Koszorú költsége (Kassa, Rákóczi-sír): 6.000,- Ft 

2.2.14. Egyesületi logó, kisarculati elemek és egyesületi tagok névjegyeinek tervezése: 54.845,- Ft 

Az egyesületi logó tervezésért 25.000,- forintot, a kisarculati elemek, valamint az egyesületi tagok 
névjegyeinek tervezéséért 29.845,- forintot fizettünk a szegedi Futour Bt-nek. 

2.2.15. Szkenner beszerzése: 26.187,- Ft 

A Canon Lide 400 USB szkennert 26.187,- forintért vásároltuk. 

2.2.16. Óévbúcsúztató költségei: 40.585,- Ft 

Azoknak az óévbúcsúztató rendezvényen részt vevő egyesületi tagoknak, akik nem vettek részt a Kassa-
Munkács utazáson, fejenként 2000,- Ft támogatást biztosítottunk, ez összesen 34.000,- Ft volt. 

A rendezvényre vásároltunk 3 csomag sós mogyorót (1437,-Ft), 40 db műanyag poharat (399,-Ft), 20 db 
papír tányért (349,-Ft), és pogácsát (4.400,-Ft), összesen: 6.585,-Ft összegben. 

2.2.17. Koszorú beszerzése : 6.000,-Ft 

A Hazai-emléktábla május 16-i megkoszorúzása alkalmából vásárolt koszorú költsége 6.000,- Ft. 

2.2.18. Kiadások összesen (2.2.1. - 2.2.17.): 723.391,- Ft. 

3.  A 2018. évi gazdálkodási elvek teljesülésének értékelése 

A taggyűlés 2018. január 30-i határozatában a következőkben foglalta össze a 2018. évi gazdálkodás elveit 
(dőlt betűvel azok teljesülésének értékelése): 

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

 (Az elnökség 2018. március 27-én elfogadta az éves költségvetést, azt e-mailben megküldte az   
 egyesület tagjainak és közzétette a honlapon.) 

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. 
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 (A fenti mutatók teljesültek: az utóbbi két év egybeszámított eredménye pozitív (91.037,- Ft), a   
 felajánlott SZJA 1 % összeg meghaladja az összes bevétel 2 százalékát és ráfordításaink teljes   
 mértékben közhasznú kiadásoknak minősülnek. 

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. 

 (Az SZJA 1 % témogatást népszerűsítettük az egyesület honlapján és Facebook-oldalán. 11 fő   
 támogatta egyesületünket. A 2016-ban kiutalt SZJA 1 % összeg elszámolása a jogszabályoknak   
 megfelelően történt, a NAV felé az elszámolás határidőre megtörtént) 

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. 

 (Egy fő egyesületi tag kivételével a 2018. évi tagdíjat mindenki befizette. Sok felesleges erőfeszítés  
 megtakarítható lenne azonban, ha az egyesületi tagok komolyan vennék a február 10-i fizetési   
 határidőt. 2018-ban február hónap végéig csak nagyjából az egyesületi tagok fele (48 fő) fizette meg  
 2018. évi tagdíját, a többieket még jó néhányszor emlékeztetni kellett a tagdíjfizetésre. A felszólítások 
 nyomán 4 fő lépett ki az egyesületből. Szeptember közepén még mindig 9 főnek volt tartozása, ez a  
 létszám a hivatalos fizetési felszólításban november 30-ra kitűzött póthatáridőre egy főre csökkent.) 

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. 

 (A pályázati összeggel határidőre elszámoltunk és azt utófinanszírozás révén megkaptuk.) 

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

 (2018 januárjában pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, amelyben 2018.  
 április 1. és 2019. március 31. közötti működési költségeinkhez kértünk 247.500,- Ft támogatást,   
 utófinanszírozás mellett a következő kiadásokhoz: könyvelési díj, banki kiadás, irodaszer,    
 postaköltség, honlap fenntartás, üzemeltetés, karbantartás, Nemzetek Háza 2019. évi tagdíj,   
 könyvajándék rendezvényeink előadóinak, szkenner beszerzése). A pályázat a NEA formai   
 követelményeinek megfelelt, de a NEA 2018. február 14-i tájékoztatása szerint “a források   
 korlátossága miatt támogatásban nem részesül, a várólista 282. helyén áll”. 
  
 Egyesületünknek 2018-tól 1 fő pártoló tagja van. A pártoló tagsággal kapcsolatos információk és a  
 belépési nyilatkozat az MTBT honlapján elérhető.) 

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. “ 

 (A fentiek a 2019. január 29-i rendes taggyűlésen előterjesztésre kerülnek.) 

✵ 

A 3. sz. melléklet a dosszié végén található! 
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4. sz. melléklet 

A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvben foglalt véleménye az Országos Bírósági Hivatalnak 
benyújtandó 2018. évi beszámolóról és közhasznúsági mellékletéről, valamint az egyesület 2019. évi 

gazdálkodási elveire vonatkozó elnökségi előterjesztésről. 
—- 

Jegyzőkönyv 

a Magyar – Török Baráti Társaság közhasznú egyesület (MTBT) Felügyelő Bizottságának üléséről 

Időpont: 2019. január 10. 16 óra 

Helyszín: 1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1 (MTBT székhelye) 

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 2018. évi számviteli beszámolójának véleményezése 

2. Az MTBT 2019. évi gazdálkodásának elvei vonatkozó elnökségi javaslat véleményezése 

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

2019/01. számú MTBT FB határozat 

Az MTBT Felügyelő Bizottsága 2019. január 10.-i ülésén a Magyar- Török Baráti Társaság közhasznú 
egyesület Országos Bírósági Hivatalnak szóló 2018. évi beszámolóját véleményezte és egyetértésével az 
MTBT taggyűlésének elfogadásra javasolja.  

2019/02 számú MTBT FB határozat 

Az MTBT Felügyelő Bizottsága 2019. január 10.-i ülésén az MTBT 2019. évi gazdálkodásának elveire 
vonatkozó elnökségi javaslatot véleményezte és egyetértésével az MTBT taggyűlésének elfogadásra 
javasolja.  

Budapest, 2019. január 10. 

Hitelesítő aláírások: 

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

Az elnökség beszámolója az MTBT 2019. január 29-i taggyűlésének 
az MTBT ingó vagyonáról a 2018. december 31-i helyzet szerint 

2018. december 31-én az egyesület ingó vagyona az alábbi 4  kategóriában került megállapításra: 

1. Az MTBT könyvtárának 1-350. 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. A 2018-ban a költségvetésünk terhére beszerzett 26 db könyv jegyzékét 
mellékeljük (237, 238, 239, 240, 241, 290, 291, 292, 293, 294, 307, 308, 309, 310, 313, 319, 320, 
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336. számon nyilvántartott tételek). 

A könyvtári állomány 2018. év végi leltározásakor 24 kötet volt kölcsönzésben (030, 090, 091, 138, 
143, 171, 188, 195, 196, 212, 240, 241, 257, 258, 260, 267, 281, 293, 296, 298, 305, 312, 316, 317. 
sz. tételek).  

A következő  4 tétel hiányzott, a leltárhiány okát keressük. 

1.)  099 Bartha Júlia: Hit, hagyomány kultúra –török néprajzi tanulmányok 
2.)  136 Türkce Bilim Terimleri Sözlügü – Sosyal Bilimier 
3.) 182/1 és 182/2 Kállay Béni: A szerb felkelés történet 1807-1810. I-II. kötet   Thallóczy Lajos                 
 előszavával. (MTA Kiadása, 1909.) - a könyv már a 2017. dec. 31-i leltározáskor hiányzott. 
4.)  277 Kütahya in Turkish Tile Making 

2. A ”Magyar honvédtábornokok oszmán szolgálatban - Guyon Richárd és Kmety György -
Hursid pasa és Iszmail pasa” c. könyv 59 példánya.  A 2018. évi felhasználás jegyzékét 
mellékeljük. 

3. A 2018-ban beszerzett Canon Lide 400 szkenner (beszerzési ára: 26.187,- Ft) 

4. A 2018-ban a rendezvényeink előadói számára vásárolt, még fel nem használt 8 db könyv 
(mellékelt jegyzék szerint) 

Az 1-4. kategóriában felsorolt ingó vagyon - a fentiekben jelzett 4 könyv kivételével - ténylegesen 
megvan.  

Az Egyesületnek a fentieken túlmenően más ingó vagyona nincs.  

Budapest, 2019. január 10.  

Tasnádi Edit sk.                                                         Merészné Horváth Ágota sk.  
      alelnök                                                                          gazdasági titkár 

Az MTBT 2018. évi költségvetése terhére 
az egyesületi könyvtár számára vásárolt  könyvek jegyzéke (26 db) 

1. 237. Mahmut Makal: Allah árnyékában - Egy anatóliai tanító feljegyzései 
2. 238. Can Özoǧuz: A hattyús parkban, estefelé 
3. 239. Perihan Maǧden: Bajban vagyok veled 
4. 240. Orhan Pamuk: A fehér vár 
5. 241. Ayşe Kulin: Az utolsó vonat Isztambulba 
6. 290. Farkas Zoltán, Sós Judit: Szlovákia (Kelet-Nyugat Útikönyvek) 
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7. 291. Gebei Sándor: II. Rákóczi Ferenc (Sorsfordítók a magyar történelemben sorozat) 
8. 292. Sárközy Miklós: Irán - A négy évszak országa 
9. 293. Röja Tagijeva: Az azerbajdzsáni szőnyeg 
10. 294. ifj. Murray L. Eiland, Murray III Eiland: Keleti szőnyeg 
11. 307. Haldun Taner: Holdfényben a Csaliskur 
12. 308. Samin Kocagöz: A tízezrek visszatérése 
13. 309. Szabó S. András: Törökországi karcolatok - Egy ösztöndíjas egyetemi oktató feljegyzései 
14. 310. Buket Uzuner: Isztambuliak 
15. 313. Szigetvári Tamás: Európai integráció és/vagy keleti nyitás - Török külpolitikai és külgazdasági dilemmák a 21. 

század elején 
16. 319. Gerelyes Ibolya, Kovács Orsolya: Egy ismeretlen orientalista - Zsolnay Miklós keleti kerámiagyűjteménye 
17. 320. Esmahan Aykol: Elsodort életek 
18. 328. Rubicon 2018/11-12. szám: Gül Baba - Rodostó - Thököly 
19. 329. Mikes Kelemen füveskönyve - Vagyok, aki voltam és leszek, aki vagyok - Válogatás a teljes életműből 
20. 330. Bessenyei József: A Héttorony foglya 
21. 331. Van, akit sólyom karmol meg - Modern török elbeszélések 
22. 332. Mikes Kelemen: Törökországi levelek 
23. 333. Baski Imre: Csagircsa - Török és magyar névtani tanulmányok, 1981-2006. 
24. 334. Engin Özendes: Egy birodalom képei - Fotográfia az Oszmán Birodalomban (1839-1919) 
25. 335. Fehér Géza: A magyar történelem oszmán-török ábrázolásokban 
26. 336. Gerő Győző: Az oszmán-török építészet Magyarországon (Dzsámik, türbék, fürdők) 

Jegyzék 
a “Magyar honvédtábornokok oszmán szolgálatban - Guyon Richárd és Kmety György - Hursid pasa és Iszmail 

pasa ” c. könyv példányainak 2018. évi felhasználásáról 

Új belépőknek és egyesületi tagoknak átadásra került példányok: 
1. Miklós-Jávor László (régi tag) 
2. Rékasi Mihályné (új belépő) 
3. dr.Villányiné Kertész Erika (új belépő) 

Rendezvények előadóinak átadásra került példányok: 
1. dr. Ress Imre  
2. Vidák István 
3. dr. Szántó Iván 

A 2018. évi SZJA 1 %-os támogatóknak átadásra került példányok: 
1. Raushangul Mukusheva 
2. Szabó Zsuzsanna 

Az MTBT tevékenységét támogatóknak átadásra került példányok: 
1. Emin Arslan tolmács (tekirdagiak látogatása alkalmával) 
2. Vörös Attila – idegenvezető  (kassai kirándulás) 
3. Popovics Béla történész – Munkács (kassai kirándulás) 
4. Sepa István múzeumigazgató – Beregszász  (kassai kirándulás) 
5. Varjú Imre gépkocsivezető (kassai kirándulás) 

2018-ban átadásra került 13 példány 
2018. december 31-én a könyvből 59 példánnyal rendelkezünk. 

Jegyzék  
az MTBT 2017. és 2018. évi költségvetésének terhére beszerzett,  

az egyesületi rendezvények előadóinak 2018-ban átadott és 2019-ben átadásra kerülő könyvekről 

A 2017. évi beszerzésből megmaradt 1 kötet: 

William Dalrymple: A Szent Hegytől Keletre (kapta Vígh István, a jan. 9-i rendezvény előadója) 
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2018-ban beszerzésre került 15 kötet: 

átadtuk az alábbi 7 kötetet: 

1. “A csodálatos Firenze történelme és műemlékei” (kapta Kincses-Nagy Éva, a február 27-i rendezvény 
előadója) 

2. “A modern budapesti úrinő” (kapta Tasnádi Edit, a február 27-i rendezvény előadója) 

3. “Az azerbajdzsáni szőnyeg” és “Irán –a négy évszak országa” (kapta Bartha Júlia, az ápr. 24-i rendezvény 
előadója) 

4. “Irán –a négy évszak országa” (kapta Ress Imre, a május 29-i rendezvény előadója) 

5. “Lechner összes” (kapta Ivanics Mária, az okt. 30-i rendezvény előadója) 

6. “Lechner összes” (kapta Gerelyes Ibolya, a nov. 27-i rendezvény előadója) 

2018. december 31-én rendelkezésre áll az alábbi 8 kötet: 

A “Lechner összes”  7 példánya és “Az azerbajdzsáni szőnyeg” 1 példánya 
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6. sz. melléklet 

Az MTBT Felügyelő Bizottságának 2018. évi beszámolója 

A Magyar- Török Baráti Társaság közhasznú egyesület Felügyelő Bizottsága (FB) az Egyesület működését 
és gazdálkodását az MTBT alapszabálya és saját ügyrendje szerint, folyamatában és utóellenőrzések útján 
ellenőrizte. Az FB tagjai az Elnökségi üléseken tanácskozási joggal vehettek részt, rendszeres 
munkakapcsolatot tartottak az Ügyvezetéssel, az Egyesület dokumentumaiba és nyilvántartásaiba korlátozás 
nélkül betekinthettek, kérdéseikre kielégítő válaszokat kaptak. Mindezek lehetővé tették az Egyesület 
működésének teljes körű áttekintését. 

Az FB megállapítása szerint az Egyesület a vizsgált időszakban 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 év során az elnökség ügyrendje és annak mellékletei, 
valamint az Egyesület pénz- és értékkezelési szabályzata szükség szerint módosult.  

Az Egyesület 2018. évi működéséhez a „források szűkössége miatt” központi támogatásban nem részesült. 
Az előirányzott pénzügyi keretek szigorú betartása, a megszilárdított tagdíjfizetési fegyelem és az előző évi 
költségvetési támogatás tárgyévi felhasználása lehetővé tette a tervezett programok megvalósítását. Az 
Egyesület vagyona számottevően nem változott, mérleg szerinti eredménye az előző évihez hasonlóan 
pozitív. A gazdálkodási irányelvek maradéktalanul érvényesültek, a közhasznú jogállás szakmai és pénzügyi 
feltételei teljesültek. Az Egyesület vagyoni helyzete és várható bevételei a 2019. évi színvonalas működéshez 
kellő fedezetett biztosítanak.  
  
Az FB 2019. január 10-i ülésén az Egyesület 2018. évi gazdálkodásáról készült, az Országos Bírósági 
Hivatalnak szóló számviteli beszámolót, és az MTBT 2019. évi gazdálkodás elveire vonatkozó elnökségi 
javaslatot áttekintette, mindkét előterjesztéssel egyetértett és az MTBT taggyűlésének javasolja azok 
elfogadását. 

Kérem a taggyűlést a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadására.  

Budapest, 2019. január 12.  

           Kovács József sk. 
FB elnök 

# .14



7. sz. melléklet 

V Á L L A L K O Z Á S I   S Z E R Z Ő D É S 

amely létrejött egyrészről Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú Egyesület, adószám: 
18047723-1-42, székhely: 1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1 , mint Megrendelő, másrészről RÉVEL 
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, adószám: 20627827-1-43, székhely:1097 Budapest, 
Ecseri út 15/9., mint Vállalkozó között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

1. Jelen szerződés keretében Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő által elszámolási időszakonként, az 
átadott számlák, bizonylatok alapján folyamatosan vezeti Megrendelő könyvelését (e tevékenység magában 
foglalja a számvitelben előírt analitikus nyilvántartások vezetését is, kivéve a szigorú számadású 
nyomtatványok, a pénztárjelentés és az útnyilvántartás vezetését). A könyvelés eredményeként Vállalkozó 
kérésre elkészíti, és Megrendelő rendelkezésére bocsátja gazdálkodásáról a főkönyvi kivonatot. Elkészíti 
Megrendelő adóbevallását, és azt elektronikus úton továbbítja a NAV felé, továbbá az esedékesség 
időpontjáig közli a fizetendő adók (ÁFA, SZJA, TA, iparűzési adó, stb.) összegét. 

2. Vállalkozó, Megrendelő alkalmazottjai után - a tárgyhónap utolsó napján kapott adatok alapján – minden 
hónap 12-ig elkészíti a bérelszámolást, a szükséges járulék és adóbevallást (e tevékenység magában foglalja 
a szükséges analitikák vezetését is), és azt elektronikus úton továbbítja a NAV felé, közli a fizetendő adók és 
járulékok összegét. 

3. A NAV, az OEP, a helyi önkormányzat, KSH részére kérelmek, beadványok fellebbezések elkészítése, az 
adófolyószámla ügyekből fakadó eljárás, a törvények és jogszabályok által előírt adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítése, valamint Megrendelő képviselete e szervek előtt bármely, e szerződésből fakadó 
ügyben, továbbá a Vállalkozó részvétele a Megrendelő által benyújtott pályázatok költségvetésének 
összeállításában és e megnyert pályázati összeggel való elszámolás elkészítésében szintén tárgya jelen 
szerződésnek. 

4. Vállalkozó vállalja, hogy az adóév végén Megrendelő könyvét lezárja és gazdálkodásáról a szükséges 
bevallásokat (kötelezettségek, SZJA, TA, kifizetői adatszolgáltatás, iparűzési adó, mérleg, beszámoló) 
elkészíti, és azt elektronikus úton továbbítja a NAV felé, egyben közli a befizetendő adók összegét. E pont 
magában foglalja esetlegesen az önellenőrzéssel kapcsolatos bevallás, az átvezetési kérelem, az igazolási 
kérelem egész évben történő elkészítését és annak elektronikus úton való továbbítását a NAV felé. Valamint a 
KSH adatszolgáltatást a Megrendelő adatszolgáltatása mellett összeállítja, és elektronikusan továbbítja. 

5. Vállalkozó fenti tevékenységét - Megrendelővel szorosan együttműködve, Megrendelő érdekei szem előtt 
tartásával – ám a szükséges szakmai (számviteli, adó, tb, pénzügyi, stb.) előírásokra, szabályokra 
figyelemmel végzi.  Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges 
ismeretekkel rendelkezik. Vállalkozó kinyilvánítja, hogy Megrendelő részére a teljes gazdálkodást illetően 
segítséget nyújt, a gazdálkodás elemzéséhez a szükséges szakmai segítséget megadja. Megrendelő és 
Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy az együttműködés során egymástól szerzett információkat 
bizalmasan (adótitok) kezeli és kizárólag a szerződésben meghatározott célra használja. Szerződő felek 
minden olyan tényről, információról mely tudomásukra jutott és az jelen szerződés tárgyát képezi, illetve 
hatása van vagy lehet a szerződésben foglaltak teljesülésére, haladéktalanul kötelesek egymást tájékoztatni. 

6. Megrendelő az 1., 2., 3.,  pontban foglalt tevékenység ellenértékeként bruttó 6.000,- Ft, azaz Hatezer forint 
vállalkozási díjat fizet Vállalkozónak, számla ellenében, havonta. A megfizetés negyedévente, a negyedévet 
követő hónap 10. napjáig történik. Megrendelő az 4., pontban foglalt tevékenység ellenértékeként külön 
bruttó 6.000,- Ft, azaz Hatezer forint vállalkozási díjat fizet Vállalkozónak, számla ellenében, évente.  

A könyvelési díj a Megrendelő várható árbevétele, kiadásai, az alkalmazottak száma, a számviteli 
bizonylatok mennyisége és a várható egyéb feladatok alapján került megállapítása, e tényezők jelentős 
megváltozása a könyvelési díj módosítását vonja maga után, a változás észlelését követően felek a 
könyvelési díj mértékéről - tárgyalás útján - újra megállapodnak. 

7. Jelen szerződés 2019. március 01-től, határozatlan időre szól. A szerződést bármelyik fél írásban 
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felmondhatja a felmondás bejelentését követő hó utolsó napjára, a szerződésben foglaltakat ez időben is 
teljesíteni kell. Az év közbeni felmondás a 4. pontban foglalt kötelezettségeket megszünteti. 

8. Vállalkozó felelőssége az 1., 2., 3., 4., pontban foglalt feladatok határidőben történő teljesítésre, a 
számolási, a könyvelési, a tárgyi tévedésekből illetve gondatlanságból, mulasztásból adódó hibák adójogi 
konzekvenciáira terjed ki. Amennyiben a felmerülő bírság, késedelmi-, önellenőrzési pótlék a Vállalkozó 
hibájának következménye, az effektív kimutatható kár a Vállalkozót terheli. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a bevallani és befizetni elmulasztott adó, járulékok megfizetése 
(függetlenül attól, hogy a mulasztás kinek a hibája) minden esetben őt terheli, azonban az e miatt kirótt 
késedelmi pótlék, mulasztási bírság, önellenőrzési pótlék (effektív kimutatható kár) Vállalkozót terheli, 
feltéve, hogy a mulasztás, a késedelem is az ő hibájából történt.  

Vállalkozó kinyilvánítja, hogy a számlák átadásának késedelmes és hiányos teljesítéséből adódó 
késedelemért és mulasztásért nem vállal felelősséget.  

Az esetleges mulasztásból adódó vitájukat felek tárgyalás útján rendezik, ha ez nem vezet eredményre a felek 
bírósághoz fordulhatnak, ez esetre kikötik a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

Budapest, 2019. január 29. 

_____________________                                                ______________________ 
 Vállalkozó képviseletében    Megrendelő képviseletében 
       
                    Rékasi Mihályné               Szabó István, az MTBT elnöke   
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8. sz. melléklet 

A Magyar-Török Baráti Társaság elnökségének javaslata a 2019. január 29-i taggyűlésnek az MTBT 
2019. évi gazdálkodásának elveire 

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

“A taggyűlés 2019. január 29-i határozata a 2019. évi gazdálkodás elveiről 

1. Az elnökség 2019. március 31-ig fogadja el az egyesület 2019. 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 2018. és 2019. 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 2017-ben és 2018-ban 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 2019. évi tagdíjukat 2019. február 10-ig fizessék meg, ezzel is 
elősegítve kellőképpen megalapozott 2019. 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 2019. február 10-i tagdíjfizetési határidőt. 

5. 2019-ben az elnökség nyújtson be működési támogatás iránti kérelmet a Nemzeti Együttműködési Alapot 
kezelő Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez.. 

6. Törekedni kell újabb pártoló tag természetes és jogi személyek felvételére. Ezt elősegítendő, az elnökség 
gondoskodjon az egyesület honlapja török verziójának feltöltéséről. 

7. A taggyűlés kéri az egyesület tagjait, hogy 2019-ben - anyagi lehetőségeik szerint, önkéntes jelleggel - 
fejenként legalább 1.000,- Ft adománnyal támogassák az egyesületet, annak érdekében, hogy ebben a 
költségvetési évben minimálisan 100 ezer Ft nagyságú adomány érkezzen be. Ez megteremtené annak a 
lehetőségét, hogy 2020-ban legfeljebb ötszázezer forint normatív támogatást igényeljünk működési 
költségeink fedezésére (ezt 2019-ben még nem tudjuk megtenni, mert a kapott adományok összeg mintegy 39 
ezer Ft, azaz a 100 ezer forintos alsó határ alatt van). A Kormány ugyanis 2019-től lehetőséget nyújt a civil 
szervezetek normatív támogatására. Ezt önrész nélkül, támogatási előlegként, vissza nem térítendő 
támogatásként biztosítja.  Normatív támogatásra - beérkezési sorrendben, az erre vonatkozó keret kimerüléséig 
- jogosult az a civil szervezet, amelynek a döntéshozó szerve által elfogadott beszámolójában feltüntetett 
adományai értékének tíz százaléka eléri a tízezer forintot.  

 Egyidejűleg az elnökség tegyen erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az MTBT mint közhasznú  jogállással  
 rendelkező egyesület adományt kapjon társasági adó hatálya alá tartozó adományozóktól, amelyek az   
 adózás előtti eredményt csökkenthetik az egyesületünknek biztosított adomány 20 százalékával, valamint   
 további 20 százalékkal abban az esetben, ha írásban kötött tartós adományozási szerződés alapján   
 kötelezettséget vállalnak arra, hogy egyesületünknek ellenszolgáltatás nélkül pénzbeli támogatást nyújtanak a  
 szerződéskötés évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal, azonos vagy  
 növekvő összegben. Ezek az adományok ugyancsak beleszámítanak a normatív támogatás feltételeként előírt  
 legalább 100 ezer forintos éves adomány-összegbe. 

8. Az elnökség és a felügyelő bizottság éves beszámolóját, valamint a 2019. évről szóló számviteli beszámolót és 
a javaslatot a 2020. évi gazdálkodás elveire legkésőbb 2020. február végéig az éves rendes taggyűlés elé kell 
terjeszteni. “ 
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9. sz. melléklet 

Az elnökség javaslata az MTBT taggyűlésének a 2018. november 30-i póthatáridőig a 2018. évi tagsági 
díjat meg nem fizető egyesületi tag tagsági jogviszonyának felmondására 

Az MTBT 2018. január 30-i rendes taggyűlésének 7. számú határozata az egyesület 2018. évi 
gazdálkodásának elveiről előírja az elnökségnek, hogy az alapszabályban meghatározott módon járjon el a 
2018. február 10-i határidőig meg nem fizetett tagdíjak beszedése érdekében, amennyiben a tagdíjfizetési 
késedelem meghaladja a 6 hónapot.  

Az MTBT elnöke 2018. január 7-i levelében emlékeztette az egyesület tagjait, hogy az MTBT alapszabálya 
szerint - a korábbi évekhez hasonlóan - a 2018. évben is február 10. az éves tagdíj befizetésének határideje. 
Március 10-i levelében jelezte Dávid Ferencnek, hogy tagdíjfizetése március 1-ig nem érkezett be az MTBT 
bankszámlájára vagy házipénztárába. Március 27-én e-mailben ismét jelezte, hogy Dávid Ferenc 
tagdíjfizetése március 26-ig nem érkezett be az MTBT bankszámlájára vagy házipénztárába. Szeptember 
12-én ismét levélben kérte Dávid Ferencet, hogy fizesse meg tagdíját. Október 25-én elküldte az elnökség 
október 12-i döntését arról, hogy október végéig kiküldjük a szokásos fizetési felszólítást a tagdíjhátralékkal 
rendelkező egyesületi tagoknak, s kérte a tagdíj mielőbbi megfizetését. A fenti hat levélre semmilyen 
reagálás nem érkezett. Október 29-én az elnök hivatalos fizetési felszólítást küldött ki Dávid Ferencnek, 
amelyben tájékoztatta, hogy 6 hónapot meghaladó tagdíjhátraléka van, amelynek megfizetésének határideje 
2018. november 30. Felhívta a figyelmet arra, hogy ha a tagdíj 2018. november 30-i póthatáridőig nem 
érkezik be az egyesület bankszámlájára vagy házipénztárába, az elnökség az MTBT létesítő okiratának III/6. 
pontja szerint kezdeményezi tagsági jogviszonyának felmondását a 2019. januárjában esedékes éves rendes 
taggyűlésen. Kérte továbbá, hogy amennyiben a fizetési felszólítás alaptalan, vagy Dávid Ferenc mulasztását 
ki kívánja menteni, írásban ismertesse az ezekkel kapcsolatos tényeket.  

Mivel Dávid Ferenc nem rendezte tagdíjhátralékát és a felszólításokra sem válaszolt, az MTBT elnöksége 
javasolja a taggyűlésnek tagsági jogviszonyának felmondását a következő szövegű határozat elfogadásával: 

„Az MTBT 2019. január 29-i rendes taggyűlése az MTBT létesítő okiratának III/6. pontja alapján harminc 
napos határidővel felmondja Dávid Ferenc, az egyesület rendes tagja tagsági jogviszonyát, mivel több, mint 
hat hónappal elmaradt a tagdíj Alapszabályban rögzített határidőre történő megfizetésével és az Elnökség 
2018. október 29-én kelt írásbeli – a tagdíjfizetésre a 2018. november 30-i póthatáridőt kitűző, és az ismételt 
mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére nem rendezte 2018. évi éves 
tagdíjhátralékát, továbbá sem mulasztását nem mentette ki, sem a felszólítás esetleges 
megalapozatlanságával kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat nem terjesztett elő. Dávid Derenc tagsági 
jogviszonya a felmondási idő leteltével, azaz 2019. március elsején 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 2018. évi tagdíjat 2018. február 10-ig kellett megfizetniük. Tekintettel az MTBT 
létesítő okiratának az előző bekezdésben ismertetett rendelkezéseire és az MTBT 2018. január 30-i 
taggyűlése 7. sz. határozatára az éves gazdálkodás elveiről, amely előírta, hogy az egyesület elnöksége az 
alapszabályban meghatározott módon járjon el a 2018. február 10-i határidőig meg nem fizetett tagdíjak 
beszedése érdekében, amennyiben a fizetési késedelem meghaladja a 6 hónapot, az elnökség 2018. október 
29-én fizetési felszólítást intézett Dávid Ferenchez. 
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A levélben 2018. november 30-át tűzte ki mint póthatáridőt tagdíjhátraléka megfizetésére, s abban  
kifejezetten felhívta figyelmét a tagdíjhátralék megfizetése esetleges elmulasztásának jogkövetkezményeire is, 
jelezve, hogy a 2019. évi rendes  taggyűlésen javasolja a Taggyűlésnek tagsági jogviszonyának az 
alapszabály III/6. pontja szerinti felmondását, ha a 2018. november 30-i póthatáridőig nem rendezi 
tagdíjhátralékát és mulasztását nem menti ki. Mivel Dávid Ferenc sem tagdíjhátralékát nem fizette meg, sem 
mulasztását nem mentette ki, az Elnökség 2019. január 10-én első fokon határozott tagsági jogviszonyának 
megszüntetéséről és határozati javaslatot terjesztett az MTBT 2019. január 29-i taggyűlése elé Dávid Ferenc 
tagsági jogviszonyának felmondásáról.” 
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10. sz. melléklet 

Az MTBT elnökségének javaslata dr. Kakuk Zsuzsa tiszteletbeli taggá választására 

Kakuk Zsuzsa1925-ben Nagytályán született; Debrecenben magyar-latin szakos tanári diplomát szerzett, 
1949-ben summa cum laude eredménnyel doktorált magyar nyelvészetből és latin filológiából. Az MTA 
Nyelvtudományi Intézetében kezdett dolgozni, de pályája hamarosan más irányba fordult: Németh Gyula 
turkológus professzor aspiránsa lett.  Így vált központi szakterületévé a török hódoltság korában nyelvünkbe 
került szavak és kifejezések kutatása. A 16-17. századi magyar és latin nyelvű emlékek feldolgozása után 
mintegy 1100 török eredetű szó alapján fontos megállapításokat tett a török hangtörténet vonatkozásában is. 

Vizsgálta a Törökországba menekült Rákóczi és Kossuth korának nyelvi emlékeit is: foglalkozott Mikes 
nyelvével és Kossuth Kütahyában készült nyelvtanával.  

Szívéhez legközelebb álló munkájának az Örök kőbe vésve c. antológiát nevezi, amelyben a 7-15. század 
között élt régi török népek alig ismert irodalmi alkotásaink gazdag válogatását nyújtotta át az olvasónak. 

Hosszú évtizedek óta dolgozik Kúnos Ignácnak az eső világháborús hadifoglyoktól gyűjtött anyagával. A 
törökségi népköltés kéziratban maradt kincseiből eddig több kötetre valót adott ki. 

Több mint negyven évet töltött az ELTE török filológia tanszékén. Tanítványaihoz mindig szeretettel és 
megértéssel közeledett. Diákjai közül többen a mai tudományos élet szereplői - munkásságukat, életük 
alakulását ma is szerető figyelemmel kíséri.  

Főszerkesztője volt a magyar turkológia nagy adósságát törlesztő, közel ezer oldalas Magyar-török szótárnak 
(2002) és a Török-magyar szótárnak (2013). 

A Török Nyelvi társaság (Türk Dil Kurumu) 1970-ben tiszteletbeli tagjává választotta. 
  
Kakuk Zsuzsa az ELTE török tanszékének vezetőjeként lett 1989-ben az akkor alakult Magyar-Török Baráti 
Társaság elnökségének tagja. Egyesületünk tevékenységét a mai napig figyelemmel kíséri és támogatja. 
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11. sz. melléklet 

Határozati javaslat az egyesület új elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztásáról a 2020.  
januári rendes taggyűlésen, valamint a jelölő bizottság tagjainak megválasztásáról 

Az MTBT elnöksége javasolja az egyesület 2019. január 29-i éves rendes taggyűlésének az alábbi határozat 
elfogadását: 

“Mivel jogszabály erejénél fogva az MTBT tisztségviselőinek (az egyesület elnöke, elnökhelyettese, 
gazdasági tikára, a Felügyelő Bizottság elnöke és két tagja) megbízása 2020. június 30-án megszűnik, az 
egyesület 2019. évi rendes taggyűlése megbízza az MTBT elnökét, hogy az egyesület 2020. évi rendes 
taggyűlését 2020 januárjára hívja össze és azon tűzze napirendre az új tisztségviselők megválasztását.  

A 2019. évi rendes taggyűlés az egyesület rendes tagjai közül megválasztja a jelölő bizottságot, amely egy fő 
elnökből és két fő tagból áll. A taggyűlés megbízza a jelölő bizottságot, hogy kérdezze meg az egyesület 
tagjait arról, kiket tartanának alkalmasnak az elnökség és a Felügyelő Bizottság tisztségviselői feladatainak 
ellátására, e vélemények alapján vizsgálja meg, nincs-e a jelölésüket kizáró, az egyesület alapszabályában 
vagy jogszabályban meghatározott körülmény, s mérje fel, hogy az érintettek vállalnák-e a jelölést az 
elnökségi vagy felügyelő bizottsági funkcióra. Mindezek alapján a 2020. évi rendes taggyűlésen a jelölő 
bizottság tegyen javaslatot az egyesület új tisztségviselőire.” 

Az elnökség - a fenti határozat elfogadása esetén - javasolja az egyesület 2019. január 29-i éves rendes 
taggyűlésének, hogy titkos szavazással döntsön a jelölő bizottság elnökének és két tagjának személyéről. Az 
elnökség a jelölő bizottság elnökének Vásáry Istvánt, az MTBT tiszteletbeli elnökét, tagjainak pedig 
Ivanics Máriát és Győri Annát javasolja azzal, hogy a taggyűlésen részt vevő rendes tagok további 
javaslatokat tehetnek a jelölő bizottság tagjaira. 
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12. sz. melléklet 

A Magyar-Török Baráti Társaság 2019. évi programjai 
(a rendezvények kezdete 17:30 óra, ha másként nem jelezzük) 

 január 29. 17:15  az egyesület 2019. évi rendes taggyűlése 

17:30 Czentnár András: “A közép-ázsiai lókereskedelemről és annak 
fortélyairól” 

18:00 megismételt taggyűlés 

 február 26. Kövecsi-Oláh Péter: “Az 1923. december 18-i magyar-török barátsági 
szerződés és előélete” 

március 26.  előadás (egyeztetés alatt) 

április 30. Bíró Dániel: “Magyar utazók törökországi útleírásai - a XIX. sz. 
második felétől a 2. világháborúig” (munkacím) 

május 18-19. autóbuszos egyesületi kirándulás Nagyváradon, Nagyszalontán és 
Aradon (szombat-vasárnap, két nap, egy éjszaka) 

május 28. Kovács Máté Gergely:  “Mimar Sinan építész munkássága” 

június 11. Látogatás az MTA Keleti Könyvtárában Kovács Nándor Erik  
turkológus vezetésével (előzetes regisztrációhoz kötött program, max. 20 fő 
részvételével) 

június 12-16. Közös programok a 17. rodostói Magyar Napon a Tekirdagi Magyar 
Baráti Társasággal 

szeptember  17.  Guessus Mária előadóestje 

október 15. 
(időpont egyeztetés alatt)

Hóvári János előadása 

november 19. Vásáry István előadása  

december 10. Tasnádi Edit beszélgetése a török irodalomról Sevgi Can Yaǧcı Aksel 
műfordítóval (magyar nyelvű program!) 

2020. január 10. újévi egyesületi vacsora 

2020. január 28. 2020. évi rendes taggyűlés, az egyesület új tisztségviselőinek 
megválasztása 

(időpont egyeztetés alatt) Nuri Bilge Ceylan “A vadkörtefa” c. filmjének vetítése 
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