
EMLÉKEZTETŐ 

a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület  

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

2020. október 20-i elnökségi üléséről 

Időpont: 2020. október 20., 15:00 óra 

Az egyesület létesítő okirata IV. fejezet 3. b pontja 9. bekezdésének megfelelően az elnökségi ülés nyilvános  
Google Meet videó-konferenciaként került összehívásra. 

Az egyesület elnöke az elnökségi ülésre a meghívót és a napirendet október 7-én küldte meg az elnökség 
tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint a tiszteletbeli elnöknek és az egyesület 
könyvelőjének. Az elnökségi ülésre meghívottak október 11-ig küldhették meg a javasolt napirendi 
pontokkal kapcsolatos észrevételeiket és esetleges kiegészítő napirendi javaslataikat. Október 17-én az 
elnökség és az FB tagjai, valamint a tiszteletbeli elnök megkapta a napirend első öt pontjával kapcsolatos 
írásos tájékoztatást. Az elnökséghez az ülés kezdetéig nem érkezett szóbeli vagy írásos észrevétel az ülés 
napirendjével és a a napirendi pontokkal kapcsolatban. 

Az elnökségi ülésről, a napirendről és az online részvétel lehetőségéről október 7-én tájékoztatást tettünk 
közzé az egyesület hivatalos honlapján. Az egyesület tagjai, illetve más érdeklődők október 19-én, hétfőn 
15:00 óráig jelezhették részvételi szándékukat az egyesület hivatalos e-mail-címén. A közzétételre az 
elnökségi ülés kezdetéig nem érkezett válasz. 

Az online elnökségi ülésen szavazati joggal részt vett az elnökség mindhárom tagja (Szabó István elnök, 
Tasnádi Edit alelnök, Merészné Horváth Ágota gazdasági titkár), továbbá Kovács József, az MTBT 
Felügyelő Bizottságának elnöke és Győri Anna, a Felügyelő Bizottság tagja. 

 Az ülés végig  határozatképes volt. 
NAPIREND 

1. Tájékoztatás a 2020. évi SZJA 1 % felajánlás összegéről 

Az egyesület 84 446 Ft támogatást kapott 9 személytől. A NAV által közölt ismert támogatók: Herczeg 
György, Kincses-Nagy Éva és Mukusheva Raushangul. 

2. Tájékoztatás a 2020. évi tagdíjfizetésekről a 3. negyedév végi helyzet szerint 

Szeptember 30-ig az egyesület tagjai 7 fő kivételével rendezték tagdíjfizetésüket, a beérkezett 2020. évi 
tagdíj összege 294 500 Ft, míg 1 fő befizette a 2021. évi tagdíját is.  Így a tagdíjbevétel 298 500 Ft. 

3. Fizetési felszólítás kiküldése a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi 
tagoknak 

A harmadik negyedév végéig hat hónapot meghaladó 2020. évi tagdíjtartozása 7 főnek volt, közülük egy fő 
október 19-én rendezte tartozását. Október 20-án hat egyesületi tag tartozik, összesen 24 ezer forint tagdíjjal. 

Az elnökség az alapszabálynak és a 2020. január 28-i taggyűlés határozatának megfelelően három igen 
szavazattal, egyhangúlag döntött az egyesület alapszabálya szerinti fizetési felszólítás legkésőbb 2020. 
november 15-ig történő kiküldéséről a szóban forgó hat egyesületi tagnak, 30 napos fizetési határidővel.  

4. Tájékoztatás a tervezett 2020 májusi zágrábi egyesületi kirándulásra jelentkezett résztvevők által 
befizetett díjak visszafizetéséről 

A meghiúsult zágrábi egyesületi kirándulásra befizetett forint részvételi díjak visszautalása nagyrészt 
megtörtént. 2 fő készpénzes befizetőtől még várjuk a szükséges banki információk megadását a részvételi díj 



utalásához. Az október 20-i helyzet szerint a visszautalandó összeg Szőkefalvi-Nagy Erzsébet és Vajda Aurél 
részére összesen 32 000 Ft.  

A 2020. év pénzügyi zárásáig ezt az összeget banki átutalással vissza kell juttatni a befizetőknek. 

A befizetett euró részvételi díjak készpénzes visszajuttatására augusztusban és szeptemberben két időpontot 
ajánlottunk. Az október 20-i helyzet szerint 6 főnek kell még visszafizetnünk összesen 405 eurót az alábbiak 
szerint:  
Hegedűs Katalin és Ferenc: 150 euró,  
Újvárosi Ágnes és Előd: 75 euró,  
Vajda Aurél: 60 euró,  
Zimmermann Katalin: 120 euró. 

5. Tájékoztatás a 2020. évi költségvetés felhasználásáról és az egyesület pénzvagyonáról a 3. negyedév 
végi helyzet szerint, valamint az év végéig tervezett kiadásokról 

A költségvetési előirányzatok felhasználása szeptember 30-ig az előirányzatok szerint alakult azzal, hogy az 
egyesületi kirándulás támogatására és más egyesületi programokra szánt előirányzatot nem használtuk fel és 
erre a COVID-helyzet miatt ebben az évben várhatóan nem is nyílik lehetőség. Emiatt a 2020. végére 
tervezett 0 Ft  körüli eredményhez képest mintegy 150 ezer Ft eredmény várható. 

6. A pénzkezelési szabályzat módosítása  

A 2020. január 28-i rendes taggyűlés határozatának megfelelően a pénzkezelési szabályzatban is átvezetésre 
kerül a 2021-től hatályos tagdíj összege. A pénzkezelési szabályzat elfogadásának időpontja így 2020. 
október 20-ra módosul. 

7. Egyéb: 
Egyeztettük elképzeléseinket a következő kérdésekben: 

-  rendezvényeink az év végéig, a 2021. évi programok tervezése 

A COVID-helyzet miatt online programokat tervezünk 2021 nyaráig, s az akkori helyzet függvényében 
döntünk a második félévi egyesületi rendezvényekről. 

Az elnökség novemberben írásos javaslatokat kér az egyesület tagjaitól a következő évi tevékenységre. 

- a 2021. évi rendes taggyűlés előkészítése 

Online rendes taggyűlést tervezünk februárra. Minden napirendi ponthoz tartozó előterjesztést - ahogy az 
eddigiekben is - előzetesen írásban megküldünk és elegendő időt biztosítunk annak tanulmányozására és 
véleményezésére. 

- tiszteletbeli elnök választása 

Vásáry István, az MTBT tiszteletbeli elnökének megbízatása 2021. február 21-én lejár. Az egyesület 
elnöksége 2021 januári, a 2021. évi rendes taggyűlést előkészítő ülésén tesz javaslatot tiszteletbeli elnök 
megválasztására. 

- tiszteletbeli tag(ok) megválasztása a 2021. évi rendes taggyűlésen 

Az elnökség novemberben írásos javaslatot kér az egyesület tagjaitól, s a kérdést 2021 januári, a 2021. évi 
rendes taggyűlést előkészítő ülésén tűzi napirendre. 

Budapest, 2020. október 20. 

Az emlékeztetőt készítette:   Szabó István egyesületi elnök sk. 
Az emlékeztetőt hitelesítette:   Tasnádi Edit alelnök sk.


