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4/2018. (2018. október 12.) sz. 

Emlékeztető  
a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület  

elnökségi üléséről 

A szervezet neve: Magyar-Török Baráti Társaság (nyilvántartási szám: 01-02-0005183, 
székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., a továbbiakban: MTBT).


A 2018. szeptember 24-én összehívott nyilvános elnökségi ülésre 2018. október 12-én 
15.00 órakor került sor a Budapest, IX. kerület, Fővám tér 11-12. sz. alatt.


Az ülés összehívásáról az egyesület tagjait és a nyilvánosságot az egyesület honlapján 
előzetesen tájékoztattuk. 


Az ülésen szavazati joggal részt vett az elnökség három tagja (Szabó István elnök, 
Tasnádi Edit alelnök, Merészné Horváth Ágota gazdasági titkár).


Az egyesület elnöke által levezetett elnökségi ülés mindvégig határozatképes volt. 


Napirend 

1. A 2018. évi költségvetés helyzete a harmadik negyedév végén, a tagdíjfizetések 
beérkezése, a költségvetés várható alakulása december 31-ig 

A gazdasági titkár tájékoztatása szerint a bevételek és a kiadások a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően teljesültek az I-IX. hónapban. A költségvetés 2018. 
december 31-ig elérni szándékozott eredménye tartható. Várhatóan teljesülnek az MTBT 
közhasznú jogállásának megőrzéséhez szükséges,  következő erőforrás- és társadalmi 
támogatottsági mutatók: 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.


2. Határozat fizetési felszólítás kiküldéséről a  hat hónapot meghaladó 
tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tagoknak 

2018. október 12-ig három egyesületi tag nem fizette meg ez évi tagdíját.  Figyelmüket 
ebben az évben írásban 5 alkalommal hívtuk fel a tagdíjfizetésre. Mivel a tagdíjfizetési 
határidő a tárgyév február 10. napja, késedelmük meghaladja a 6 hónapot. Ezért az 
egyesület alapszabályának megfelelően az elnökség - egyhangúlag, 3 támogató 
szavazattal -  az alábbi határozatot hozta:


“Az egyesület elnöke legkésőbb 2018. október 31-ig fizetési felszólítást küld ki a 6 hónapot 
meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező három egyesületi tagnak. A fizetési felszólítás 
határideje 2018. november 30.  A felszólításban felhívja a figyelmet arra, hogy ha a tagdíj 
2018. november 30-ig nem érkezik be az egyesület bankszámlájára vagy házipénztárába, 
az elnökség kezdeményezi a 2019. januárjában esedékes éves rendes taggyűlésen az 
érintett egyesületi tag tagsági jogviszonyának felmondását.” 
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3.  Az egyesület részvétele a 2019. évi tekirdaǧi Magyar Napon 

Az elnökség felmérte, hogy az egyesület tagjai közül kik szeretnének részt venni a 2019. 
júniusára tervezett Tekirdag-Isztambul úton, amelynek elsődleges célja az egyesület 
megjelenése a hagyományos tekirdagi Magyar Napon. Az október 12-i jelentkezési 
határidő lejártáig 4 egyesületi tag és több egyesületen kívüli érdeklődő jelezte részvételi 
szándékát. Az elnökség ezért úgy döntött, hogy elégséges érdeklődés hiányában lemond 
a Tekirdag-Isztambul egyesületi út megszervezéséről és erről tájékoztatja meghívó felet, a 
tekirdagi Magyar Baráti Társaságot. Ezzel együtt társzervezője marad a Magyar Napnak, 
amelyen az egyesület képviseletére felkéri Fodor Gábort, egyesületünk tagját, az 
isztambuli Kulturális Intézet igazgatóját.


4.  Az elnökség ügyrendjének módosítása  

Az elnökség egyhangúlag, 3 támogató szavazattal módosította az elnökség  korábbi, 
2017. május 5-én elfogadott ügyrendjét, amit az egyesület alapszabályának 2018. január 
30-án történt változása tett szükségessé. Az új ügyrend elfogadása napjától hatályos.


5.  Az egyesület pénz- és értékkezelési szabályzatának elfogadása 

Az elnökség egyhangúlag, 3 támogató szavazattal elfogadta az egyesület pénz- és 
értékkezelési szabályzatát, amely a korábbiakhoz hasonlóan az elnökség ügyrendjének 
melléklete. A pénz és értékkezelési szabályzat tartalma nem változott az előzőhöz képest. 
Az új pénz- és értékkezelési szabályzat elfogadásának napjától hatályos.


6. Egyéb 

Az elnök tájékoztatta a résztvevőket, hogy célszerűnek tartja az új elnökség és az új  
Felügyelő Bizottság megválasztását a 2020. elején esedékes éves rendes taggyűlésen, 
mivel a két testület jelenlegi tagjainak megbízása 2020. június 30-án szűnik meg. Így 2020 
első felében elegendő idő áll majd rendelkezésre a változásbejegyzés lebonyolításához a 
Fővárosi Törvényszéken. Ezért kívánatos volna, hogy a 2019. januári rendes taggyűlés 
megválassza a jelölő bizottság elnökét és tagjait.


Budapest, 2018. október 12. 


Melléklet:  
- Az elnökség ügyrendje

- Az egyesület pénz- és értékkezelési szabályzata.


Az emlékeztetőt készítette:		 	 


 	 	 	 	 	 	 	 Szabó István egyesületi elnök sk.


Az emlékeztetőt hitelesítette:


	 	 	 	 	 	 	      Tasnádi Edit alelnök sk.


