
EMLÉKEZTETŐ 
a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület (1062 Budapest, Bajza u. 54. 

mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183) 2019. október 9-i elnökségi 
üléséről 

Helyszín: Starbucks Kávézó, Budapest, 2. kerület, Lövőház u. 2-6. (Mammut II.) 

A közhasznú egyesület elnökségi ülése nyilvános, arról az egyesület tagjait előzetesen 
tájékoztattuk és az MTBT honlapján előzetes tájékoztatást adtunk. 


Vásáry István, az egyesület tiszteletbeli elnöke, Kovács József, az egyesület Felügyelő 
Bizottságának elnöke, Győri Anna és Nagykáldi Attila, a Felügyelő Bizottság tagjai állandó 
meghívottjai az elnökségi üléseknek. 


Az elnökség a napirenddel összefüggésben meghívta az ülésre a 2019. évi rendes taggyűlésen 
megválasztott Jelölő Bizottság elnökét és tagjait (Vásáry Istvánt, Ivanics Máriát és Győri Annát), 
valamint Rékasi Mihálynét, az egyesület könyvelőjét.


Az ülésen részt vett az elnökség mindhárom tagja, továbbá Kovács József és Győri Anna, illetve 
Osman Şahbaz, az egyesület rendes tagja.


Szavazati joggal az elnökség tagjai rendelkeztek.


Napirend: 

1. A 2019. évi költségvetés helyzete a harmadik negyedév végén, a tagdíjfizetések 
beérkezése 

A 2019-re tervezett 390 000 Ft bevételből szeptember 30-ig 332 488 Ft érkezett be. 


A 40 000 Ft-ra valószínűsített SZJA 1 %-os felajánlás tényleges, már beérkezett összege 37 333 
Ft. 


100 000 Ft adományt terveztünk, 48 394 Ft-ot kaptunk. az egyesület rendes tagjaitól.


246 750 Ft tagdíjbefizetés érkezett, ebből 6 000 Ft a 2020. évi tagdíj (jónéhányan már a tavaly év 
végén befizették ez évi tagdíjukat, így az a tavalyi költségvetésben jelent meg). A harmadik 
negyedév végéig 6 fő rendes tag nem fizette meg ez évi tagdíját. 


Kiadási oldalon az egész évre tervezett 390 000 Ft nagyságú összegből szeptember 30-ig 
183 079 forintot költöttünk el. A Nagyvárad-Nagyszalonta-Arad kirándulásra tervezett 90 000 + 
12 000 Ft (az utóbbi két koszorú ára) kiadásból összesen 63 982 forintot használtunk fel, ebből a 
múzeumi belépőket és két koszorút fizettünk. Az egyesületi könyvtár számára 40 000 Ft összegű 
könyvbeszerzést terveztünk, ezzel szemben eddig 50 013 Ft értékben vásároltunk könyveket. 


Összegezve: a harmadik negyedév végi költségvetési helyzet alapján várható az elfogadott 
költségvetésünkben tervezett eredmény elérése, ami a közhasznú jogállás megőrzésének 
egyik feltétele.  

Megjegyzés: Mivel a Nagyvárad-Nagyszalonta-Arad kirándulás résztvevőinek befizetései és 
kiadásai az egyesület könyvelésében maradéktalanul megjelennek mind a pénzforgalmi számlán, 
mind a házipénztárban, a fenti bevételeken és kiadásokon kívül az éves számviteli beszámolóban 
is jelentkezik majd további - az előzőekben részletezetteken kívüli - 569 948 Ft bevétel és 568 804 
Ft kiadás. Ez a bevétel és kiadás a kirándulás 35 résztvevőjének befizetéseiből és az ő 
befizetéseikből eszközölt kifizetésekből áll. Az 1144 Ft maradványt egyesületünk bevételei között 
az “adományok” soron szerepeltetjük.
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2.  A 2019. évi rendes taggyűlés által meghatározott 2019. évi gazdálkodási irányelvek 
megvalósulása  

A gazdálkodási irányelvek nagyrészt megvalósulnak, kivéve a 7. pontban foglaltakat. 


Az irányelvek 7. pontjával kapcsolatban az elnökség emlékeztet arra: a 2019. évi rendes 
taggyűlés kérte 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 normatív támogatást 
igényeljünk működési költségeink fedezésére. Ez önrész nélkül, vissza nem térítendő pénzügyi 
támogatást jelent, amelyre - 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. Azaz, ha a 2019. naptári 
évben 100 000 Ft az egyesületünknek juttatott  adományok értéke, a Kormány 2020-ban normatív 
támogatás formájában - beérkezési sorrendben, az erre vonatkozó keret kimerüléséig - 10 000 Ft 
támogatásban részesíthetné a Magyar-Török Baráti Társaságot. 

2019. első kilenc hónapjában 21 egyesületi tag juttatott összesen 48 394 Ft adományt 
egyesületünknek.  

Az adományok megoszlása:  

10 000 Ft adomány: 	 	 1 fő (Kicsi Valéria)

6 000 Ft adomány: 	 	 2 fő (Koryürek Ágnes, Koryürek Vera)

5 000 Ft adomány: 	 	 1 fő (Verestóiné Pál Katalin)

2 000 Ft adomány: 	 	 3 fő (Merészné Horváth Ágota, Zimmermann Katalin, Kovács Attila)

1 250 Ft adomány: 	 	 1 fő  (Szőkefalvi Nagy Erzsébet)

1 000 Ft adomány: 	 	 13 fő (Bessenyeiné Horváth Piroska, Garamvölgyi Mátyás, 	Győri 	 	
	 	 	 	 Anna, Ivanics Mária, Kecskeméti Izabella, Lőrincz Istvánné, Páli 	 	
	 	 	 	 Erzsébet, Reisler Erzsébet, Rékasi Mihályné, Sullayné Szigetvári 	 	
	 	 	 	 Ildikó, Szabó Natália, Szabó István, Vincze Andrásné)

1 144 Ft adomány:	 	 maradvány a nagyváradi kirándulás résztvevőinek befizetéseiből 

Társasági adományozók: 
A januári taggyűlés felkérte az elnökséget: 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.


Ez elnökség ennek nyomán felvette a kapcsolatot egy kamarai érdekképviseleti szervezettel és 
elkészítette a tartós adományozási szerződés tervezetét, az egyeztetések azonban  nem vezettek 
eredményre.


Így egyelőre nem valószínű, hogy december végéig az adományok összértéke eléri a 100 
ezer forintot, ami azt jelenti, hogy nem pályázhatunk a mégoly csekély nagyságú, 10 ezer 
forintot kormányzati normatív támogatásra 2020-ban. 


Az elnökség az egyesület nevében ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki 
adománnyal vagy személyi jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával támogatta az 
MTBT tevékenységét és kéri, hogy aki megteheti, a jövőben is támogassa adománnyal az 
egyesületet. 
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3. A költségvetés tervezése december 31-ig 

Kiadási oldalon az utolsó negyedévben kb. 65-70 ezer Ft kifizetése lesz esedékes (18 ezer Ft 
könyvelési díj, 16 ezer Ft egyesületi honlap éves tárhely szolgáltatás, kb. 8 ezer Ft bankköltség, 2 
ezer Ft Nemzeti Együttműködési Alap 2020. évi pályázati díj, kb. 20-25 ezer Ft anyagköltség az 
egyesület elmúlt 30 évben létrejött dokumentumainak szakszerű archiválásához).


Bevételi oldalon néhány fő tagdíjhátralékával és esetleges további adományokkal számolhatunk. 


A fentiek összességében 250 ezer Ft körüli éves kiadást és 330-335 ezer Ft bevételt jelentenek. A 
2019. évi tervezett eredményünk 0 / - 3000 Ft, így az év végéig várhatóan rendelkezésre álló 
mintegy 80 ezer forint felhasználása az elnökség a következőket tervezi: közös kulturális 
programok, ajándékkönyvek vásárlása a 2020. évi rendezvényeink előadói számára, a 2019. 
negyedik negyedéves könyvelési díj és a Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Társaságok 
Szövetségében a 2020. évi  tagsági díjunk előrehozott kifizetése.


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

Az egyesület alapszabálya a tagdíjfizetés határidejét a tárgyév február 10. napjában határozza 
meg. Az egyesület elnöke a tagdíjhátralékos egyesület tagokat több alkalommal írásban kérte 
tagdíjuk megfizetésére. Ennek ellenére 2019. szeptember 30-ig 6 fő rendes tag nem fizette meg ez 
évi tagdíját, s tartozásuk meghaladja a 6 hónapot. Közülük egy fő jelezte, hogy a tagdíjat október 
11-én fogja utalni, 2 fő fizetése pedig folyamatban van.


Az egyesület elnöksége 3 támogató szavazattal, egyhangúlag határozott arról, hogy az 
alapszabályban meghatározott formában 30 napos, 2019. november 30-i póthatáridővel fizetési 
felszólítást küld ki a 2019. évi tagdíj megfizetésével több, mint 6 hónapos késésben lévő rendes 
tagoknak. 


5. Javaslat egy MTBT által kiadott mű török-angol nyelven történő kiadására 

Tasnádi Edit alelnök tájékoztatta az elnökséget, hogy egy török állampolgár az MTBT mint szerzői 
jogtulajdonos hozzájárulását kérte R. Várkonyi Ágnes: Európa legbátrabb asszonya c. könyvének 
török-angol nyelvű, kereskedelmi forgalomba nem kerülő kiadásához.


Az elnökség 3 támogató szavazattal, egyhangúlag határozott arról, hogy a kérést az egyesület, 
a szerző, a török fordító vagyoni és más érdekeinek szem előtt tartásával, a magyar -török nyelvű 
kötet megjelenéséhez nyújtott pénzügyi támogatást illetve a kötetben szereplő illusztrációkat és 
fotókat biztosító partnerekkel kötött megállapodások előírásait, a szerzői jogok becsült vagyoni 
értékét szem előtt tartva kell megvizsgálni és arról - ha a kérdés napirenden marad - az egyesület 
rendes taggyűlésének kell döntenie. Ennek érdekében az elnökség felkéri Hazai Kingát,  
egyesületünk rendes tagját jogi szakvélemény elkészítésére. Ennek ismeretében az elnökség a 
későbbiekben határoz arról, hogy folytatja-e az egyeztetést az érintettel a kiadásról, s ha igen, a 
vele a kiadásról kötendő megállapodás tervezetét döntéshozatal céljából a 2020. évi rendes 
taggyűlés elé terjeszti. Az elnökség ugyancsak felkéri Hazai Kingát, hogy tájékozódjon arról, R. 
Várkonyi Ágnes: Európa legbátrabb asszonya c. könyvének 2011-ben megjelent, jelenleg is 
horvátországi kereskedelmi forgalomban lévő horvát nyelvű fordítása milyen megállapodás 
alapján kerülhetett kiadásra, mivel ezzel kapcsolatos írásos megállapodás nincs az MTBT 
birtokában.


6. Az egyesület 2020. januári taggyűlésének előkészítése 

Az egyesület 2019. január 29-i rendes taggyűlés megbízta az egyesület elnökét azzal, hogy 
következő rendes taggyűlését 2020 januárjára hívja össze és azon tűzze napirendre az új 
tisztségviselők megválasztását (az elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása 2020. 
június 30-án a jog erejénél fogva automatikusan megszűnik). E taggyűlés megválasztotta a jelölő 
bizottság elnökének Vásáry Istvánt, az MTBT tiszteletbeli elnökét, tagjainak pedig Ivanics 
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Máriát és Győri Annát, az egyesület rendes tagját és megbízta a   jelölő bizottságot azzal, 
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,


• mérje fel, hogy az érintettek vállalnák-e a jelölést az elnökségi vagy felügyelő bizottsági 
funkcióra,


s mindezek alapján a 2020. évi rendes taggyűlésen tegyen javaslatot az egyesület új 
tisztségviselőire.


Az egyesület elnöksége a jelölő bizottságnak augusztus 29-én kiküldött levelében felajánlotta, 
hogy az MTBT tagjai véleményének felméréséhez a jelölő bizottság ez irányú levelét az elnökség 
e-mailben kiküldi az egyesület valamennyi rendes tagjának és jelezte, hogy az elnök a 2020. évi 
rendes taggyűlést 2020. január 28-ra tervezi összehívni, az azt előkészítő elnökségi ülést pedig 
várhatóan 2020. január 6-10. között tartjuk.


Az elnökség szükségesnek tartja, hogy minden egyesületi tag időben lehetőséget kapjon  
arra, hogy javaslatot tehessen a Jelölő Bizottságnak a megválasztandó elnökség és a 
Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira. 

7. Egyéb 

A rodostói (tekirdagi) Magyar Baráti Társaság elnöke október 3-i levelében meghívta az MTBT 
elnökét és egyesületünk egy tagját a restaurált rodostói Csáky Mihály ház megnyitó 
ünnepségére, október 30-ra és egyben felkérte őket előadás megtartására. Az MTBT 
képviselőinek részvétele az egyesület számára költségkihatással nem jár. Az elnökség 
egyetértett azzal, hogy a rendezvényen az elnök mellett dr. Kincses-Nagy Éva, az egyesület 
rendes tagja  vegyen részt.


 A Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége elutasította az MTBT 2019. 
május 28-én előterjesztett azon kérését, hogy saját tulajdonú lemezszekrényt állíthassunk be a 
Nemzetek Háza helyiségeibe az MTBT egyesületi könyvtárának elhelyezésére.


 A Nemzeti Együttműködési Alapot kezelő Bethlen Gábor Alapítvány az eddigiektől eltérően már 
2019. október elsején közzétette pályázati felhívását a 2020. évi támogatásokra. A pályázat 
benyújtásának határideje 2019. november 4.  Az elnökség egyetértett azzal, hogy az elnök 
összesen 215 000 Ft működési célú pályázatot nyújtson be (a minimálisan igényelhető összeg: 
200 000 Ft) az alábbiak szerint:


12 havi könyvelési szolgáltatás díja: 78.000,- Ft, az egyesület bankszámlájához kötődő bankköltség és 
pénzforgalmi jutalék 12 havi összege: 30.000,.-Ft, irodaszer, nyomtatvány: 10.000,- Ft, sokszorosítás: 
20.000,- Ft, postaköltség: 2.000,- Ft, honlap fenntartás és üzemeltetés költsége: 20.000,- Ft, éves 
tagsági díj a Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetségében: 25.000,- Ft, 
jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatás 30.000 Ft (alapszabály-módosítás, GDPR-előírásoknak 
történő megfelelés). 

 Az egyesületi honlap török nyelvű verziójának feltöltését az év végéig tervezzük, az az ügyrend 
értelmében az alelnök feladata. Kérjük az egyesület törökül beszélő tagjainak közreműködését. 


Kérjük néhány egyesületi tag jelentkezését és segítségét az MTBT irattárában található, 
egyesületünk 1989 - 2013. közötti tevékenységét bemutató dokumentumok, újságcikkek és 
más írásos anyagok szelektálásához, archiválásához és részbeni digitalizálásához. Taggyűlési és 
elnökségi jegyzőkönyvek, alapszabályok, egyéb dokumentumok, például beszámolók, bírósági 
bejegyzések, stb.  nem tartozik ebbe körbe, azok feldolgozása már megtörtént. A Török 
Füzeteket 2014-ben ugyancsak beszkenneltük és a honlapunkon közzétettük, így az már nem 
ad munkát. Jelentkezni Tasnádi Edit alelnöknél lehet. 
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Az egyesület adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát az elnök jóváhagyásra előterjeszti a 
2020. januári elnökségi ülésen.


Az elnökség egyetértett azzal, hogy előterjesszük a Gül Baba Alapítványnak az egyesület 
javaslatát néhai Nyíri Mária turkológus feldolgozatlanul és kiadatlanul maradt hagyatékából a két 
világháború között és 1956-ban Törökországba kivándorolt magyarokkal kapcsolatos kutatások 
könyv formájában történő kiadására. Célszerű volna a kiadást a Török Köztársaság 
kikiáltásának 100. évfordulójával kapcsolatos, 2023. évi megemlékezésekhez kapcsolni. Fel kell 
hívni az Alapítvány figyelmét arra, hogy a kiadási költségein kívül az anyag előzetes 
szelektálása, az audiófelvételek lejegyzése, fordítása, majd a szöveg szerkesztése jelentős 
erőfeszítéseket és anyagi ráfordítást igényel, amelyeket akkor lehet megtervezni, amikor a 
kiadás iránti elvi készséget megerősítik. Ugyancsak kezdeményezzük a Magyar-török és a 
Török-magyar nagyszótár törökországi kiadásának támogatását a szótár magyarországi kiadója 
és a Török Nyelvtudományi Társaság (TDK) bevonásával.


Egyesületünkkel szeptember végén együttműködést kezdeményezett a szkopjei Vardar 
Kulturális és Tudományos Egyesület. Felkértük Ivanics Máriát, az MTBT rendes tagját, aki a 
napokban nemzetközi konferencián vesz részt Szkopjéban, hogy találkozzon az egyesület 
képviselőivel és tájékozódjon annak tevékenységéről.


Az MTBT elnöke felvetette, hogy miután a 2020 januári tisztújítás miatt a Fővárosi 
Törvényszéknél amúgy is kezdeményeznünk kell az alapszabály módosítását, ezt adott esetben 
felhasználhatjuk az egyesületi tagdíj 2021 - 2026. közötti összegének módosítására is (ti. 
jogszabály rendelkezik arról, hogy a tagdíj összegét a létesítő okiratban kell meghatározni). 
Ezzel kapcsolatban megfontolásra javasolta egységes éves tagdíj megállapítását az egyesület 
rendes tagjai számára, akik besorolásuktól függően jelenleg 3000 vagy 6000 forintos tagdíjat 
fizetnek. Ha a taggyűlés a tagdíjat egységesen 4000 forintban állapítaná meg 2020 januárjában 
(az így 2021-től lenne hatályos), az lehetőséget adhatna a tagdíjak összértékének megőrzésére 
és némi növelésére, valamint a jelenleg 6000 Ft tagdíjat fizetők kategóriájában új egyesületi 
tagok belépésére. Az ülés résztvevői eltérő véleményeket fogalmaztak meg a javaslat kapcsán, 
abban viszont egyetértés volt, hogy abban a rövid kérdőívben, amelyet az év vége felé szoktunk 
kiküldeni az egyesület tagjainak, véleményüket kérve a következő évi tervekről, szerepeltessük 
azt a kérdést is, hogy egyetértenének-e vagy sem a tagdíjak egységesítésével és 4000-4500 Ft 
közötti összegben történő megállapításában 2021. január elsejétől. Az elnökség ennek 
ismeretében dönt majd 2020 január elején esedékes ülésén arról, hogy a kérdést napirendre 
tűzzük-e a 2020 január végi rendes taggyűlésen.


Egyetértés volt abban, hogy a jelenlegi elnökség 2020. június végéig, mandátuma  automatikus 
megszűnéséig készítse elő az egyesületi programokat. 


Ugyancsak előzetes egyetértés volt abban, hogy 2020-ban is 2-3 napos autóbuszos kirándulást 
szervezzünk, mert az iránt várható a legnagyobb érdeklődés. Időpontként és úticélként egyelőre 
az alábbiakban gondolkodunk: Időpont: 2020. május 15-17. vagy 22-24. (péntek-szombat-
vasárnap, 3 nap - 2 éjszaka).  Útvonal: Zágráb-Csáktornya-Lepoglava, célja pedig a Zrínyi-
családdal kapcsolatos, illetve más magyar történelmi emlékek megtekintése (Zágráb: 
Szent István Székesegyház - megemlékezés Zrínyi Péterről, Frangepán Kristófról, valamint 
Erdődy Tamásról és Erdődi Bakács Miklósról, Történelmi Múzeum - IV. Béla kiváltságlevele, 
Medvevár - Janus Pannonius sírja, Remete - egykori pálos rendi kolostor, Csáktornya - a Zrínyiek 
vára, tiszteletadás a Zrínyi Miklós emlékműnél, Lepoglava - egykori pálos rendi kolostor, 
megemlékezés Corvin János sírjánál). A két éjszakai szállás Zágrábban lehetne. Az útvonal teljes 
hossza kb. 750 km, így az autóbusz bérléséért 35 főre vetítve várhatóan az idei nagyváradi-aradi 
úthoz hasonló összeget kellene fizetni. A tervezett kirándulásról szintén az év végi kérdőívben 
kérjük ki az egyesület tagjainak véleményét. 


Budapest, 2019. október 10.


Az emlékeztetőt készítette:	 	 	 Szabó István egyesületi elnök sk.


Az emlékeztetőt hitelesítette:		 	 Tasnádi Edit alelnök sk.
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