
EMLÉKEZTETŐ 
a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület  

(1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183)  
2021. november 15-i elnökségi üléséről 

Időpont: 2020. november 15., 18:00 óra 

Az egyesület létesítő okirata IV. fejezet 3. b pontja 9. bekezdésének megfelelően az elnökségi ülés - az 1. 
napirendi pontot leszámítva nyilvános -  Google Meet videó-konferenciaként került összehívásra. Az 
egyesület elnöke az elnökségi ülésre a meghívót és a napirendet november 4-én küldte meg az elnökség 
tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint a tiszteletbeli elnöknek. Az elnökségi 
ülésre meghívottak november 11-ig küldhették meg a javasolt napirendi pontokkal kapcsolatos 
észrevételeiket és esetleges kiegészítő napirendi javaslataikat. Az elnökséghez nem érkezett előzetes szóbeli 
vagy írásos észrevétel az ülés napirendjével és a a napirendi pontokkal kapcsolatban. Az elnökségi ülésről, a 
napirendről és az online részvétel lehetőségéről tájékoztatást tettünk közzé az egyesület hivatalos honlapján. 
Az egyesület tagjai, illetve más érdeklődők november 11-én, csütörtökön 24:00 óráig jelezhették részvételi 
szándékukat az egyesület hivatalos e-mail-címén. Az elnökségi ülés kezdetéig részvételi szándékról nem 
értesültünk. 

Az ülésen részt vett az elnökség mindhárom tagja (Szabó István elnök, Tasnádi Edit alelnök, Merészné 
Horváth Ágota gazdasági titkár), valamint Kovács József, az MTBT Felügyelő Bizottságának elnöke és 
Győri Anna, a Felügyelő Bizottság tagja. Szavazati joggal az elnökség tagjai rendelkeztek. Az ülés végig  
határozatképes volt. 

NAPIREND 

1.  Tájékoztatás az egyesületi tagok 2021. évi tagdíjfizetéséről, határozat fizetési felszólítás 
kiküldéséről a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tagoknak (nem 
nyilvános napirendi pont, azon csak az egyesület tagjai vehetnek részt) 

A 2021. évi tagdíj befizetésének határideje az Alapszabály értelmében minden év február 10., amelyet ebben 
az évben a február 23-i taggyűlés határozatában ez év február utolsó napjáig meghosszabbított. A 
tagdíjfizetésre az elnök az év során e-mailben többször felhívta a figyelmet.  

Augusztus 16-án az egyesület székhelyén lehetőséget biztosítottunk a tagsági díj készpénzes, személyes 
befizethetésére azoknak, akik korábban nem tudták azt banki befizetéssel/átutalással rendezni.  

Október 20-án hat hónapot meghaladó 2021. évi tagdíjtartozás volt 19 fő rendes tagnak, közülük pedig 2 fő 
a 2020. évi tagdíját sem fizette be. Őket október 20-án, majd - a tagdíjukat ezután sem fizetőket - november 
4-én ismét kértük tagdíjhátralékuk rendezésére, jelezve készségünket - rászorultság esetén - fizetési haladék 
biztosítására. A tagdíjjal adósak maradtak közül  november 14-ig 4 rendes tag kilépett az egyesületből.  

A november 15-i banki kimutatás szerint a november 4-én regisztrált tagdíjhátralékosok közül 7 fő 
rendes tag tartozik a 2021. évi tagdíjával, összesen 37 000 forinttal, 1 rendes tag pedig a 2020. és a 
2021. évi tagdíjával, összesen 13 000 forinttal. Közülük az elnökségi ülés időpontjáig senki nem reagált 
eddig küldött e-mailjeinkre, nem mentette ki magát és nem kért fizetési halasztást. 

Hat hónapot el nem érő tagdíjtartozása van továbbá egy fő rendes tagnak (2021. évi tagdíja felével, 2000 Ft-
tal tartozik). Egy frissen belépett rendes tag ez évi tagdíját (667 Ft) a jövő évivel együtt utalja majd, egy új, 
külföldi pártoló tagnak pedig haladékot adtunk a pártoló tagi hozzájárulás befizetésére a bankkártyás fizetés 
lehetőségének biztosításáig. 

Ennek megfelelően az egyesületi tagok jelenlegi összes tagdíjtartozása 59 667 Ft. 

Az elnökség az Alapszabálynak (III. fejezet, 6. d pont ad d) bekezdésének és a 2021. február 23-i 
taggyűlés határozatának (“Az egyesület 2021. évi gazdálkodásának elvei”) megfelelően három igen 
szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy ha a 6 hónapot meghaladó tagdíjtartozással rendelkező 8 
fő rendes tag befizetése november 16-án sem érkezik be az MTBT bankszámlájára, november 17-én 
kiküldi  nekik az egyesület alapszabályában előírt fizetési felszólítást, 30 napos fizetési határidővel, s 

https://magyar-torok-barati-tarsasag.com/images/alapszabalyok/MTBT%20ltest%20okirat%20honlapra%2020200128.pdf
https://magyar-torok-barati-tarsasag.com/images/beszamolok/2021rendestaggyules/20210223%20MTBT%20taggyls%20elterjesztsek.pdf


annak jelzésével, hogy ha a póthatáridőig nem történik meg a tagdíjfizetés, az elnökség kezdeményezi 
az érintettek tagsági jogviszonyának felmondását a 2022. évi rendes taggyűlésen. 

2. Tájékoztatás a beérkezett 2021. évi SZJA 1 % felajánlásról és a korábbi támogatás 
elszámolásáról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé 

Ebben az évben az egyesület  159 421 Ft támogatást kapott 12 magánszemélytől. Közülük heten járultak 
hozzá, hogy a NAV tájékoztassa egyesületünket a személyazonosságukról: Bányai Ferenc, Gonda István, 
Herczeg György, Kincses-Nagy Éva, Mukusheva Raushangul, Szabó Zsuzsanna és Vásáry István. 
Valamennyi támogatónknak köszönjük a segítségét! 

A 2019. évben egyesületünknek juttatott 1 %-os SZJA-felajánlással az ez évi határidőre elszámoltunk, az 
elszámolást az egyesület honlapján közzétettük. 

3.  Tájékoztatás a 2021. évi költségvetés felhasználásáról, az egyesület pénzvagyonáról és az ez év 
végéig tervezett kiadásokról 

Az ez évi bevételek nagyjából a tervezettnek megfelelően alakultak a fennálló, mintegy 60 000 Ft összegű  
tagdíjhátralék ellenére, mivel a beérkezett SZJA 1 %-os támogatás mintegy 120 ezer forinttal meghaladta a 
tervezett 40 000 Ft összeget.  

Kiadási oldalon eddig kevesebb, mint az előirányzat felét költöttük az egyesületi könyvtár bővítésére, s 
egyelőre nem használtuk fel az egyesületi programokra és az előadóink könyvajándékára előirányzott 
összeget. A COVID-járvány miatt az egyesületi programok támogatására szánt előirányzat várhatóan 
megmarad, mivel ebben az évben szinte kizárólag online programokat szervezünk. A korábbi évekhez képest 
többszörösére nőtt SZJA 1 %-os támogatás segítette, hogy szerződést kössünk a honlap frissítésére és a 
SimplePay online fizetési rendszer integrálására az egyesület honlapján és így biztosítsuk a tagdíj és az eseti 
adomány bankkártyás és egyéb online módon való befizetésének lehetőségét az MTBT hazai és külföldi 
tagjainak és támogatóinak. A tervezett 2020 májusi zágrábi egyesületi kirándulásra jelentkezett résztvevők 
által befizetett Ft és euró részvételi és szállodai díjak visszafizetése maradéktalanul megtörtént. 

A fentiekre tekintettel a költségvetési év végén pozitív, a tavalyihoz hasonló mértékű eredmény várható, 
amely növelheti az egyesület 2020. év végi, 636 929 Ft nagyságú pénzvagyonát. 

A közhasznú jogállás kritériumaiként előírt erőforrás- és társadalmi támogatottsági mutatókat várhatóan 
ebben az évben is teljesíteni tudjuk. 

4.  Tervezett rendezvényeink a következő fél évben 

A COVID-helyzetre tekintettel 2022 tavaszáig nem tervezünk programokat személyes részvétellel, folytatjuk 
a havi online videókonferencia előadásokat. A novemberi és decemberi programról az egyesület tagjai e-mail 
tájékoztatást kaptak. A januári előadást a hónap végére, a februárit a hónap közepére időzítjük.  

5. A 2022. évi rendes taggyűlés előkészítése, javaslatok tiszteletbeli tag(ok) megválasztására 

Amennyiben a járványhelyzet nem változik kedvezően, a rendes taggyűlést február végén ismét 
videókonferencia formájában bonyolítjuk le. A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket - ahogy az 
eddigiekben is - előzetesen írásban megküldjük az MTBT tagjainak és elegendő időt biztosítunk azok 
tanulmányozására és véleményezésére.  

Az egyesület tagjai a rendes taggyűlést előkészítő, január közepén esedékes elnökségi ülésig javaslatot 
tehetnek új tiszteletbeli tag(ok) megválasztására a 2022. évi taggyűlésen.  

Budapest, 2021. november 15. 

Az emlékeztetőt készítette:   Szabó István egyesületi elnök sk. 


