
Elnökségi beszámoló a 2017. január 31-i rendes taggyűlésnek 
 a Magyar-Török Baráti Társaság 2016. évi tevékenységéről 
(egyhangú szavazással elfogadta az elnökség 2017. január 9-i ülése) 

I.  
Közhasznú tevékenység 

1. Egyesületünk az alapcél szerinti tevékenysége keretei között a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. § (1) bekezdésében és 4. § 1. pontjában 
megfogalmazott közfeladat ellátását segítő tevékenységet folytatott (kulturális rendezvények, 
megemlékezések, ismeretterjesztő előadások, emlékülések, kulturális jellegű turisztikai utazások). 

Tíz nyilvános ismeretterjesztő előadást és két kulturális jellegű utazást terveztünk  és 
bonyolítottunk, s a részvétel lehetőségéről tájékoztattuk az egyesületen kívüli érdeklődőket is 
honlapunkon és közösségi oldalakon.  

Rendezvényeinket az egyesület székhelyén tartottuk 25-50 fő részvétele mellett, a résztvevők 
negyedét-ötödét tették ki a nem egyesületi tagok. 

A programok lebonyolításában együttműködő partnereink voltak a kecskeméti Katona József 
Múzeum, a kecskeméti Európa Jövője Egyesület és az Isztambuli Magyar Kulturális Intézet. 

- Január 26-án Dr. Ivanics Mária, az MTA doktora tartott előadást "Kolozsvártól - 
Szegedig. Bemutatkozik a szegedi turkológiai műhely" címmel 

- Február 6-án megtekintettük Kecskeméten a Cifrapalotában rendezett Beszélő köntös 
nyomában c. török kori időszaki kiállítást és a Bozsó Gyűjteményt. 

- Február 23-án levetítettük Szabédi G. Melinda “Ibrahim Müteferrika - Rákóczi tolmácsa”  c. 
dokumentumfilmjét (2011.) 

- Március 29-én Dr. Vásáry István, az MTA levelező tagja tartott előadást: ”Magyarok és 
törökök a 10. század előtt: A magyar őstörténet török vonatkozásai” címmel 

- Április 26-án   Dr. Róna-Tas András, az MTA rendes tagja tartott előadást “Egy turkológus 
életútja” címmel 

- Május 17-én Dr. Fodor Pál történész, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézetének 
főigazgatója, a Történettudományi Intézet igazgatója “Szülejmán szultán  és kora”, valamint dr. 
Pásztor Emese művészettörténész “A XVI. századi oszmán művészet és megjelenése 
Magyarországon” címmel tartott közös előadást  

- Június 21-én Tasnádi Edit turkológus, műfordító, Kertész Erika újságíró, kritikus, Sipos 
Katalin és Nagy Marietta műfordító részvételével kerekasztal-beszélgetésre került sor a mai török 
irodalomról 

 - Szeptember 6-7-én részt vettünk Pécsett és Szigetváron a “Zrínyi Miklós - Szigetvár 1566” 
Emlékév rendezvényein 

- Szeptember 13-án  dr. Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója és  dr. 
Anthony Gall építészmérnök tartott előadást “Kós Károly és az egykori Konstantinápolyi  Magyar 
Tudományos Intézet” címmel 

- Október 25-én Dr. Ivanics Mária, az MTA doktora tartott előadást “A krími tatárok – egy 
muszlim nép Kelet-Európában” címmel 
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- November 15-én Katona Csaba, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának 
tudományos munkatársa tartott előadást “II. Rákóczi Ferenc fejedelem és bujdosótársai hamvainak 
hazahozatala Törökországból” címmel  

- December 6-án Kövecsi-Oláh Péter, az ELTE doktorjelöltje tartott előadást “Magyar-török 
diplomáciai kapcsolatok a két világháború között” címmel. 

A kulturális ismeretterjesztés alapcélt szolgáló egyéb tevékenységünk: 

• Működtettük az egyesület könyvtárát, amely 2016-ban 130 magyar és török nyelvű kötettel 
gyarapodott az egyesületi tagok, magyar és török magánszemélyek, valamint az isztambuli 
Magyar Kulturális Intézet, az ankarai magyar, illetve a budapesti török nagykövetség 
adományaiból, valamint az egyesületi költségvetésböl történt vásárlásokból.  

• Az egyesület honlapján és Facebook-oldalán, elektronikus levelekben invitáltuk az MTBT 
tagjait és a külső érdeklődőket számos török vonatkozású kulturális eseményre, többek között 
az iszlám vallás 1916. évi magyarországi elismerésének 100. évfordulója alkalmából 
szervezett tudományos konferenciára, az MTA által lebonyolított nemzetközi Szülejmán-
konferenciára, a Musztáng és a Hideg hegy c. török filmek bemutatójára, továbbá néprajzi, 
zenetörténeti és más kulturális szimpoziumokra és kiállításokra, koncertekre, magyar-török 
testvérvárosi rendezvényekre. 

• Az MTBT tagjait rendszeresen tájékoztattuk a Nemzetek Házában működő baráti társaságok 
programjairól.  

• Segítséget, tájékoztatást nyújtunk az egyesületünket gyakran megkereső magyar 
állampolgároknak török kulturális vonatkozású ügyekben.  

2. Alapcél szerinti más tevékenységeink 2016-ban 

Kapcsolattartás és együttműködés a törökországi kulturális és társadalmi szervezetekkel: 

• Segítettük Tekirdag (Rodostó) város és török képzőművészek bemutatkozását a kecskeméti 
15. Európa Jövője Nemzetközi gyermektalálkozón. 

• Megkezdtük Nijat Ayvaz tekirdagi török fotóművész 2017. évi kiállítása és az ahhoz 
kapcsolódó kulturális program előkészítését a budapesti Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeumban. 

II. 
További egyesületi tevékenység, szervezeti ügyek 

Az egyesület december 16-án  óévbúcsúztató vacsorát rendezett, amelyen 38 fő vett részt. 

2016. február 23-án tartottuk az egyesület éves rendes taggyűlését. 

A rendes taggyűlés az egyesület tiszteletbeli elnökévé választotta Dr. Vásáry Istvánt, egyesületünk 
korábbi elnökét. 

Lezárult alapszabályunk jogszabályban előírt megfeleltetése a hatályos civil törvénynek és a 
polgári törvénykönyvnek. A Fővárosi Törvényszék 2016. február 24-én rendelkezett az egyesület 
2015. július 16-án előterjesztett változásbejegyzési kérelmének elfogadásáról és a változások 
nyilvántartásba vételéről, s végzése 2016. március 11-én emelkedett jogerőre. Annak értelmében az 
MTBT létesítő okirata módosításának időpontja 2015. december 8., az MTBT jelenlegi képviselőinek 
megbízása pedig 2020. június 30-án szűnik meg. 

Az MTBT létesítő okiratában történt változások bírósági nyilvántartásba vétele lehetővé tette a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál folyó, átmenetileg felfüggesztett regisztrációs eljárás folytatását 
és lezárását, amelynek nyomán immár fogadhatjuk a személyi jövedelemadó 1 % -os 
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felajánlásokat. 2016-ban a NAV 36,100.00 Ft felajánlást utalt át egyesületünknek. Azt az alapcél 
szerinti tevékenységre, elsősorban az egyesület könyvtárának bővítésére kívánjuk fordítani. 

2016-ben az elnökség megtartotta az előírt félévenkénti egy ülését. Mindkettőn részt vett a Felügyelő 
Bizottság elnöke is. 

Az egyesület külön-külön történő önálló képviseletére jogosult elnök, alelnök és főtitkár 
együttműködése problémamentes. Ugyanez mondható el az elnökség és az egyesület könyvelőjének 
együttműködésére is.  

A társasági (elnökségi, taggyűlési) döntések meghozatala a jogszabályokban és az alapszabályban 
előírtaknak megfelelően történt (ülések összehívása és előkészítése, írásos előterjesztések előzetes 
megküldése a meghívottaknak, a testületek hatáskörének megfelelő határozathozatal, az emlékeztetők,  
jegyzőkönyvek és határozatok közzététele az egyesület honlapján).  

Az egyesület működése teljes mértékben transzparens: a társasági döntések, az Országos Bírói Hivatal 
számára 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. 

A gazdasági titkár lemondása nyomán a 2016. február 23-i rendes taggyűlés megbízta  Oláh Péter 
főtitkárt, hogy 2016. február 28-tól, átmenetileg, az új gazdasági titkár megválasztásáig lássa el a 
gazdasági titkár feladatait is. Sajnos, az átmenetinek tekintett helyzet változatlanul fennáll,  mivel az 
elnökség és a Dávid Péter főtitkár-helyettes által vezetett jelölőbizottság egyelőre nem talált alkalmas 
jelöltet a tisztségre. 

2016-ban az elnökség elfogadta saját ügyrendjét, valamint az egyesület pénz- és értékkezelési 
szabályzatát. Költségkímélés céljából átalakítottuk az egyesület OTP Banknál vezetett pénzforgalmi 
számlacsomagját, áttértünk az on-line számlaügyintézésre. 

Amint az a 2016. 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 szigorúan a költségvetési 
előirányzatok keretei között tartotta. Ennek következtében az egyesület pénzvagyona a 2015. év végi 
280,834.00 Ft-ról 2016. december 31-re 343,074.00 Ft-ra nőtt. 2016-ban bevételünk 366,814.00 
Ft, kiadásunk  304,574.00 Ft volt, így a 2016. évi gazdálkodás eredménye 62,240.00 Ft. 

2016. végére teljesíteni tudtuk a közhasznú jogállás megszerzésének alábbi pénzügyi-
támogatottsági feltételeit: 
- a 2015. és a 2016. év egybeszámított adózott eredménye nem negatív, 
- az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a személyi jövedelemadó meghatározott részének 
az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az összes 
bevétel 2 százalékát, továbbá a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások 
elérik az összes ráfordítás felét e két év átlagában. 

A közhasznú jogállás kérelmezésének benyújtásához a fentieken kívül szükség van az egyesület 
létesítő okiratának módosítására, a közhasznúság kötelező tartalmi elemeinek beillesztésére, amire az 
elnökség javaslatot tesz az egyesület 2017. január 31-i taggyűlésének. Az alapszabály-módosítás 
megtörténtét követően kérelmezhetjük az MTBT közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba 
vételét a Fővárosi Törvényszéktől. 

Jogszabályi előírásra 2015-ben rögzítettük az alapszabályban az éves tagdíj összegét: ez 2016-tól 
kezdődően 6000,- Ft, nappali tagozatos diákoknak és nyugdíjasoknak pedig 3000,- Ft. Amíg az 
egyesület tagjai ezt a tagdíjat pontosan megfizetik, az elnökség nem látja szükségét tagdíjemelésnek, 
mert az egyesület költségvetése fenntartható marad. 

A 2016. február 23-i taggyűlés az alapszabály előírásait tiszteletben tartva felmondta 33 fő, 6 hónapot 
meghaladó, 1-3 éves tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tag tagsági jogviszonyát, lehetővé téve 
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ugyanakkor a felmondás hatálya alóli mentesülést, ha az érintettek tagdíjhátralékukat a felmondási idő 
leteltéig megfizetik. Ez utóbbi lehetőséggel 2 egyesületi tag élt, míg 31 fő tagsági jogviszonya 2016. 
március 24-én megszűnt. 

Mivel 2016-ban is többen adósak maradtak a a tagdíj megfizetésével, az elnökség 2016.  október 11-én 
az elmúlt év november 30-át tűzte ki mint póthatáridőt a tagdíjhátralék megfizetésére az egyesület 12 
tagja számára, akik több, mint 6 hónappal elmaradtak a 2016. évi tagdíj befizetésével. Erről írásos 
felszólítást küldött ki az érintetteknek, amelyben felhívta figyelmüket a tagdíjhátralék megfizetése 
esetleges elmulasztásának jogkövetkezményeire. 5 egyesületi tagnak van jelenleg is tagdíjhátraléka, 
így az elnökség javasolja a taggyűlésnek tagsági jogviszonyuk felmondását. 

2016-ban 8 fő lépett be az MTBT-be, amelynek jelenleg 82 rendes és 5 tiszteletbeli tagja van. A 
pártoló tagság feltételeiről szóló magyar és és török nyelvű tájékoztatót elkészítettük. Az egyesületnek 
pártoló tagja nincs. 

A 2016. évi rendes taggyűlésen igény merült fel egyesületi tagsági igazolvány készíttetésére. Az 
elnökség úgy ítélte meg, hogy a kérdésre költségtakarékossági okokból a közhasznú jogállás tervezett 
megszerzése és az egyesület logójának elkészíttetése után célszerű visszatérni. 

Az elnökség az OBH-nak benyújtandó beszámolót és közhasznúsági mellékleteit, az egyesület 2016. évi 
költségvetésének felhasználásáról és a gazdálkodás elveinek megvalósulásáról szóló szöveges 
beszámolót, valamint a beszámolót az MTBT 2016. évi ingó vagyonáról külön napirendi pont keretei 
között terjeszti a jelen taggyűlés elé. 

Budapest, 2016. január 9. 
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