
EMLÉKEZTETŐ 

a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület  
(1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183)  

2022. október 5-i elnökségi üléséről 

Időpont: 2022. október 5., 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 ülésen részt vett az elnökség mindhárom tagja (Szabó István elnök, Tasnádi Edit alelnök, Merészné 
Horváth Ágota gazdasági titkár), valamint Győri Anna, a Felügyelő Bizottság tagja és Gonda István, az 
egyesület rendes tagja. Szavazati joggal az elnökség tagjai rendelkeztek. Az ülés végig  határozatképes volt. 

NAPIREND 

1. Tájékoztatás az egyesületi tagok 2022. évi tagdíjfizetéséről, határozat fizetési felszólítás 
kiküldéséről a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tagoknak (a 
napirendi pont nem nyilvános, azon csak az egyesület tagjai vehetnek részt). 

Az elnökség 3 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 

“Az elnökség az Alapszabály III. fejezet 6. pont d.) bekezdése alapján legkésőbb 2022. október 31-ig — 
30 napos fizetési határidővel — fizetési felszólítást küld ki a 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal 
rendelkező egyesületi tagoknak. “ 

Indoklás:  

A 2022. március elsejei rendes taggyűlés felhívta az egyesület azon tagjait, akik 2022. évi tagdíjukat az 
alapszabályban előírt időpontig (február 10.) még nem rendezték, hogy a tagdíjat késlekedés nélkül fizessék 
meg, ezzel is elősegítve kellőképpen megalapozott 2022. évi költségvetés elkészítését a március 31-i 
határidőig. A taggyűlés úgy határozott, hogy az elnökség az Alapszabályban meghatározott módon járjon el a 
meg nem fizetett tagdíjak beszedése érdekében, amennyiben a fizetési késedelem 6 hónappal meghaladja az 
Alapszabályban rögzített tagdíjfizetési határidőt. Az elnökségi ülés időpontjáig - többszöri írásos 
kérésünket figyelmen kívül hagyva - 10 fő rendes és 1 fő pártoló tag nem fizette meg ez évi tagdíját, 
illetve pártoló tagi hozzájárulását. A tagdíjhátralékos 10 rendes tag közül 1 fő a 2020. és a 2021. évi 
tagdíjfizetéssel is elmaradt, a fizetési felszólításokra nem reagált, ezért a 2022. évi rendes (konferencia) 
taggyűlés tudomásul vette az elnökség tájékoztatását arról, hogy az érintett jogviszonyának felmondására 
vonatkozó javaslatát az első olyan taggyűlésen terjeszti elő, amelyet személyes részvétel mellett tartunk. 

2.  Tájékoztatás a beérkezett 2022. évi SZJA 1 % felajánlásról és a 2020. évi támogatás ez évi 
elszámolásáról a NAV felé 

A NAV 2022. szeptember 26-án átutalt 102 726 Ft ez évi SZJA 1 % támogatást.  

Az egyesület könyvelője a NAV-tól megkérte azon adományozók adatait, akik annak megismerhetőségét a 
felajánlás során lehetővé tették. Ezt még nem kaptuk meg. 

A 2020-ban kapott 84 446 Ft SZJA 1 % támogatást teljes egészében cél szerinti tevékenységre fordítottuk és 
az elszámolást benyújtottuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.  

Valamennyi támogatónknak köszönjük a segítségét! 



3. Tájékoztatás a 2022. évi költségvetés időarányos felhasználásáról, az egyesület 
pénzvagyonáról  és az év végéig tervezett kiadásokról 

Az ez évi bevételek nagyjából a tervezettnek megfelelően alakultak. Bevételi oldalon 50 ezer Ft-ot 
meghaladó tagdíjhátralék mutatkozik, de a tervezettet kb. ugyanekkora összeggel meghaladja az SZJA 1 % 
támogatás.  

Egyik egyesületi tagunk 100 ezer forintos adományának és más tagjaink adományának köszönhetően az 
egész évre tervezett 40 ezer forintos adományösszeggel szemben már közel 130 ezer Ft az első 3/4 évben 
könyvelt adományok összege. Ez lehetővé teszi, hogy 2023-ban pályázzunk a 2022. évi  adomány 10 %-nak 
megfelelő mértékű költségvetési támogatásra. Az elnökség felkérte a gazdasági titkárt a pályázat 
meghirdetésének figyelemmel kísérésére és benyújtására. 

Az időarányos kiadások összege megfelel az előirányzatnak. 

A fentiekre tekintettel a költségvetési év végén pozitív eredmény várható. 

A közhasznú jogállás kritériumaiként előírt erőforrás- és társadalmi támogatottsági mutatókat várhatóan 
ebben az évben is teljesíteni tudjuk, így az MTBT közhasznú státusza megőrizhető. 

4.  Tájékoztatás a Petőfi-bicentenárium alkalmából elnyert MMA-pályázat október 10-19. között 
tervezett törökországi megvalósításáról és az MMA pénzügyi támogatásának eddigi felhasználásáról 

A Magyar Művészeti Akadémiához benyújtott nyertes pályázatunk nyomán a tervezettnél kisebb, 700 ezer Ft 
nagyságú pénzügyi támogatást kaptunk török nyelvű Petőfi-kötet kiadására és törökországi promóciójára. A 
mű szerzői Tasnádi Edit és Dursun Ayan.  

A kötet a napokban megjelent. Október 10-19. között a szerzők és Szőllőssy Balázs tagtársunk, az Isztambuli 
Magyar Kulturális Intézet kulturális attaséja könyvbemutatót tart Ankarában, Kütahyában, Isztambulban és 
Tekirdaǧban.  

Az MMA-támogatás kb. felét teszi ki a kiadáshoz történő pénzügyi hozzájárulás, a másik felét pedig a 
szerzők utazási, szállás-  és egyéb költségei. 

Amennyiben az MMA-támogatásból nem sikerül fedezni a promóció költségeit, az egyesület az ez évi 
költségvetés terhére kész ésszerű mértékben részt vállalni a kiadásokból. 

Az MMA-támogatással ez év végéig kell elszámolni. Köszönjük Szőllőssy Balázs és Gonda István 
tagtársunk segítségét a pályázat megvalósításában. 

5.  A 2023. évi rendes taggyűlésig tervezett rendezvényeink 

október 24., hétfő 19:00 óra:  
Pénzváltó Nikolett tagtársunk online előadása a török-orosz kapcsolatokról 

november 14. vagy 17. 17:30 óra: 
Bartha Júlia tagtársunk előadása a Bajza utcai székházban  

december 15., csütörtök 19:00 óra: 
óévbúcsúztató vacsora csak egyesületi tagoknak és házastársuknak/élettársuknak 

január  17., kedd: 1. nyilvános előadás  

február 7., kedd: 2. nyilvános előadás 

6.  A 2023. évi rendes taggyűlés előkészítése, javaslatok tiszteletbeli tag(ok) megválasztására a 
taggyűlésen 

A 2023. évi rendes taggyűlést személyes jelenlét mellett a Bajza utcai székházban  tervezzük február 28-
án, kedden, 17:30 órai kezdettel.  



Azt előkészítendő, 2023. január 31-re tervezzük a nyilvános elnökségi ülést, amelyet megelőzően kérjük 
az egyesület tagjainak javaslatait a jövő évi programra, illetve a tiszteletbeli tag(ok) megválasztására a rendes 
taggyűlésen. 

7.  Egyéb 

- Az elnökség ebben az évben pályázat benyújtását tervezi online videókonferencia rendszer 
beszerzésére, amely lehetővé tenné, hogy a Bajza utcai székházban 14-20 fő részvételével tartott 
előadásokhoz online csatlakozzanak az egyesület nem jelenlévő tagjai, illetve más érdeklődők.  

- Kérjük, hogy az érintett egyesületi tagok a novemberi Bajza utcai rendezvényünkön hozzák vissza az 
egyesületi könyvtárból kölcsönzött könyveket. 

Budapest, 2022. október 5. 

Az emlékeztetőt készítette:   Szabó István egyesületi elnök sk.


