
JEGYZŐKÖNYV 

a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület  

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

2022. március 1-jei megismételt rendes, nyilvános taggyűléséről 

Időpont: 2022. március 1., 18:30 óra 

Az ülést az elnök 2022. február 10-én hívta össze. Az egyesület tagjait e-mailben tájékoztatta, a meghívót az 
MTBT honlapján közzétette. A meghívóval együtt az egyesület tagjainak kiküldésre került a napirendi 
pontokkal kapcsolatos valamennyi előterjesztés, amelyeket előzőleg az egyesület elnöksége, illetve - a 3. és 
az 5. napirendi pont esetében - az egyesület Felügyelő Bizottsága elfogadott és jóváhagyott. 

Az ülést elektronikus hírközlő eszköz használatával, az ingyenes Google Meet alkalmazással, videó-
konferencia formájában bonyolítottuk le. A lebonyolítás eszközéről, az alkalmazás használatának módjáról   
az egyesület tagjai a meghívóban részletes tájékoztatást kaptak. 

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések 
újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendeletnek megfelelően:  
• a taggyűlés nyilvános 
• a meghívóban pontosan ismertetni kell a videokonferencia lebonyolításának eszközét, az alkalmazás 

használatának módját 
• a taggyűlést az egyesület elnöke vezeti le, ő készíti el és írja alá az ülés jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, de a 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen részt vevő egyesületi tagok adatait (név, egyesületi tagsági 
kategória, esetleges képviselet). 

Egyebekben a taggyűlés lebonyolítása során az alapszabály konferencia taggyűlésre vonatkozó rendelkezései 
az irányadók.  

A hivatkozott kormányrendeletnek megfelelően a taggyűlést az egyesület elnöke vezette le, ő készítette el és 
írta alá az ülés jegyzőkönyvét.  

Az ülésen részt vevő egyesületi tagok adatai:  
Összesen 13 fő vett részt, valamennyien rendes tagok, közülük 1-1 fő csak a taggyűlés 1-5., illetve 6-10. 
napirendi pontjának megvitatásában vett részt és szavazott. Képviseleti megbízással közülük senki nem 
rendelkezett.  

A taggyűlésen részt vett Gilyán György, a Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége 
elnöke. 

A részt vevő rendes egyesületi tagok névsora: 
1. Bérczi István 
2. Garamvölgyi Mátyás 
3. Gonda István 
4. Győri Anna, az egyesület Felügyelő Bizottságának tagja 
5. Ivanics Mária (6-10. napirendi pont) 
6. Kereszty Sári (1-5. napirendi pont) 
7. Kollár János 
8. Kovács József, az egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke 
9. Merészné Horváth Ágota, az egyesület elnökségének tagja 
10. Sullayné Szigetvári Ildikó 
11. Szabó István, az egyesület elnöke 
12. Tasnádi Andrásné, az egyesület alelnöke 
13. Zimmermann Katalin. 

A megismételt taggyűlés mindvégig határozatképes volt. 
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NAPIREND 

1. Beszámoló az egyesület 2021. évi tevékenységéről 
Az előterjesztést a taggyűlés 12 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

Gilyán György, a Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetségének 2021. december 
elsején megválasztott elnöke tájékoztatást adott a Szövetség új elnökségének azon erőfeszítéseiről, hogy 
konszolidálja a Szövetség működését. Elmondása szerint a korábbi elnökséggel a pénzügyi-gazdálkodási 
ügyek átadása-átvétele még nem zárult le, az a 2021.évi beszámoló leadásának 2022. május 31-i határidejéig 
várható.  

Az MTBT elnöke megerősítette, hogy egyesületünk támogatja a Szövetség újonnan megválasztott vezető 
tisztségviselőit a Magyar-Török Baráti Társaság, a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság, valamint a 
Kelet-Európa Üzleti Klub 2021. november 19-i közös állásfoglalásában foglaltak megvalósítása érdekében 
(ld. https://magyar-torok-barati-tarsasag.com/hirek/allasfoglalas-a-nemzetek-haza-egyesulet-decemberi-
rendes-kozgyulese-elott ). 

2.  Beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2021. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 
2021. évi elveinek teljesüléséről 
Az előterjesztést a taggyűlés 12 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2021. évről és annak közhasznúsági 
melléklete 
Az előterjesztést a taggyűlés 12 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

4. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2021. december 31-i állapot szerint 
Az előterjesztést a taggyűlés 12 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

5. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2021. évi tevékenységéről 
Az előterjesztést a taggyűlés 12 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

6. Hat hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tag tagsági jogviszonyának 
felmondása 
A taggyűlés tudomásul vette az elnökség tájékoztatását arról, hogy a 2020. és a 2021. évi tagdíjfizetéssel 
elmaradt, a fizetési felszólításokra nem reagáló rendes tag (Vígh István) jogviszonyának felmondására 
vonatkozó javaslatát az első olyan taggyűlésen terjeszti elő, amelyet személyes részvétel mellett tartunk. 

7. Az egyesület 2022. első félévi programja 
A pandémia miatt az év első felére online előadásokat tervezünk, s a közegészségügyi helyzet alakulását 
figyelembe véve később döntünk majd a második félév programjáról. Amennyiben lehetséges, májusban 
Budapest környéki, fél-egynapos kirándulást, júniusban egyesületi ebédet vagy vacsorát szervezünk. A 
helyszínekkel kapcsolatban várjuk az egyesület tagjainak javaslatait. Zimmermann Katalin a kirándulás 
helyszínéül Esztergomot javasolta és felajánlotta segítségét annak megszervezéséhez. További javaslatok: 
Ráckeve, Vácrátót, Érd - Földrajzi Múzeum. 

8. A 2022. évi gazdálkodás elvei 
Az előterjesztést a taggyűlés 12 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

9. Tiszteletbeli tag választása 
A taggyűlés 12 támogató szavazattal egyhangúlag megválasztotta az MTBT tiszteletbeli tagjának dr. Adem 
Dalgıçot, a rodostói Magyar Baráti Társaság elnökét, volt tekirdaǧi polgármestert. 

10. Egyéb 
Az egyesület elnöksége kéri az MTBT tagjait, hogy anyagi lehetőségeik függvényében nyújtsanak  
támogatást bármely civil vagy egyházi humanitárius szervezetnek, önkormányzatnak, amely segíti a Putyin-
rezsim ukrajnai agressziójának áldozatait. 
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Mellékletek:  
1. Előterjesztések a napirendi pontokhoz 
2. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2021. évről és annak közhasznúsági 

melléklete 

  
Budapest, 2022. március 2.  

A jegyzőkönyvet készítette:   Szabó István sk., egyesületi elnök 
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