
A Magyar-Török Baráti Társaság elnökségének javaslata a 2017. január 31-i taggyűlésnek az 
MTBT 2017. évi gazdálkodásának elveire 

(egyhangú szavazással elfogadta az elnökség 2017. január 9-i ülése) 

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

“A taggyűlés 2017. január 31-i határozata a 2017. évi gazdálkodás elveiről 

1. Az elnökség 2017. március 31-ig fogadja el az egyesület 2017. évi költségvetését és azt tegye 
elérhetővé az egyesület honlapján. Az éves költségvetést úgy alakítsa ki, hogy a közhasznú 
jogállás megszerzése esetén az egyesület teljesíteni tudja a közhasznú jogállás 
fenntartásának pénzügyi-támogatottsági feltételeit. A 2016. és a 2017. év egybeszámított 
adózott eredménye nem lehet negatív, s a közhasznú tevékenység érdekében felmerült 
költségek, ráfordítások érjék el az összes ráfordítás legalább felét e két év átlagában. A 
közhasznú jogállás megszerzése esetén biztosítani kell az előírt számviteli feltételeket. 

2. Az elnökség törekedjék arra, hogy 2016. és 2017. vonatkozásában a személyi jövedelemadó 1 
százalékának az adózó rendelkezése szerint az MTBT-nek kiutalt összeg elérje az összes 
bevétel 2 százalékát, mivel ez ugyancsak egyik feltétele lehet a közhasznú jogállás 
fenntarthatóságának. Ennek érdekében széles körben népszerűsítse az MTBT támogatását az 
SZJA 1 %-val. A taggyűlés felkéri az egyesület tagjait, hogy lehetőség szerint személyi 
jövedelemadójuk 1 %-val támogassák az egyesületet. Az elnökség biztosítsa, hogy az 
egyesületnek kiutalt SZJA 1-%-os összeg a jogszabályoknak megfelelően kerüljön 
felhasználásra és arról határidőre megtörténjen az elszámolás az adóhatóság felé. 

3. A taggyűlés felhívja az egyesület tagjait, hogy 2017. évi tagdíjukat 2017. február 10-ig 
fizessék meg, ezzel is elősegítve kellőképpen megalapozott 2017. 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 2017. február 10-i tagdíjfizetési határidőt. 

4. Törekedni kell költségvetési támogatás megszerzésére, beleértve a pályázat útján, valamint 
egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatást. Kezdeményezni kell projektalapú 
támogatás   biztosítását, adomány gyűjtését, pártoló tag természetes és jogi személyek 
felvételét. 

5. A 2017. évi költségvetésből a 2016. évben SZJA 1 %-os felajánlásként kapott összeg, azaz 
36.100 Ft erejéig lehet előirányzatot képezni könyvbeszerzésre az egyesület könyvtára 
számára. A taggyűlés felkéri az egyesület tagjait, hogy könyvadományaikkal gyarapítsák a 
könyvtárt. 

6. Az elnökség és a felügyelő bizottság éves beszámolóját, valamint a 2017. évről szóló  OBH 
beszámolót és a javaslatot a 2018. évi gazdálkodás elveire legkésőbb 2018. február végéig az 
éves rendes taggyűlés elé kell terjeszteni. “ 

Megjegyzés: 

Az egyesület alapszabálya értelmében a Felügyelő Bizottságnak véleményeznie kell az éves 
gazdálkodás elveire vonatkozó elnökségi előterjesztést, mielőtt az a taggyűlés elé kerül. 

Budapest, 2017. január 9. 


