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Jegyzőkönyv

A Magyar - Török Baráti Társaság

2013. október 8. napján tartott közgyűléséről

Helye; 1062 Budapest, Bajza utca 54. Mfszt. 1/1

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Levezető elnök: Vásáry lstván

Je6yzőkönywezető: Oláh Péter

Jegyzőkönyv_hitelesítő: Fodor Gábor

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Dávid Ferenc

Napirendek

1". Éves beszámoló (Tasnádi Edit}

2. 2012. évi pénzügyi beszámoló (Visoczki Márta)
3. Ellenőrző bizott§ág jelentése

4. Tagdíj összegének meghatározása

5. Alapszabálymódosítása

6. Ú1 tisztségvisetők választása
7. Egyebek

Vásáry lstván levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a

Közgyűlés határozatképes, majd Vámbéry Ármin emléke előtt tisztelegve mintegy húsz
perces előadás keretében ismertette a turkológus munkásságát,
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Ezek után a napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag megszavazták.

1, Tasnádi Edit a Társaság elmúlt éves tevékenységét ismertette. A Közgyűlés egy
tartózkodás mellett megszavazta az első napirendi pontot. Az elhangzottakkal
kapcsolatban hozzászólás Dávid Gézától hangzott el. Tagtársunk kifogásolta, hogy
olyan rendezvények is megemlítésre kerültek, melyeket nem csak a Magyar-Török
Baráti Társaság szervezett. Tasnádi Edit válaszában emlékeztette a jelenlévőket: ezek
közös rendezésű programok voltak.

2. Visoczki Márta bemutatta a 2Ot2, év pénzügyi mérlegét, A Közgyűlés egy tartózkodás
mellett megszavazta a beszámolót. Hozzászólásában Visoczki Márta kifejtette, hogy a
rendelkezésre álló pénzből több rendezvényt nem lehet kivitelezni, valamint felhívta
a figyelmet arra, hogy a tagdíj rendszeres befizetése a Társaság további működése
szempontjából kiemelkedő fontossággal bír. Flesch lstván szerint érdemes lenne erre
a célra egy bankszámlát létrehozni. Tasnádi Edit ezt a felvetést elhárította. Szerinte a
ta gd íj befizetése m i nd en összejövetel ko r kön nyedé n telj esíth ető.

3. Az ellenőrző bizottság nem talált a Társaság működésében rendellenességet. A
Közgyűlés egy tartózkodás mellett megszavazta a harmadik napirendi pontot.

4. A Közgyűlés egy ellenszavazat mellett az alábbi tagdíjakat határozta meg. Diákok és
nyugdíjasok számára 1.500 HUF, minden egyéb esetben 3.000 HUF.

L 5. A levezető elnök javaslata szerint

a, kerüljön bevezetésre a titkár tisztsége;

b, a kilenc tagot számláló elnökség munkáját ezután öt személy (elnök,
elnökhelyettes, főtitkár, titkár és gazdasági igazgató) végezze;

c, felmerül az elnökség tagjainak külön-külön név szerinti, titkos szavazással tcirténő
megválasztása vs. az elnökségi testület együttes megválasztásá na k kérdése.

Dávid Géza hozzászőlásában egyetért a titkári poszt bevezetésével, ám Péri
Benedekhez hasonlóan az elnökség létszámát legalább hét főben szeretné



meghatározni. Hangsúlyozza továbbá, hogy a ELTE Török Tanszéke vatamilyen
formában képviseltesse magát az elnökségben. A választás kérdésében véleménye
szerint elég, ha csak az elnökséget választjuk me& a többi rábízhatjuk magára ez
elnökségre. Tasnádi Edit érvelése szerint ettől kezdődően nem forduthat az elő, hogy
a kilenctagú bizottságból csak öten dolgoznak, hiszen ha mindösszesen öt tag lesz,
mindenkinek ki kellvennie a felmerül6 munkátatokból a saját részét.

A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta az titkár tisztségének bevezetósét (a). 14 igen,
2 nem és 2 tartózkodás mellett a Közgyűlés az elnökség létszámát öt főbén határozta
mes (b).

A Közgyűlés 12 igen, 3 nem és 4 tartózkodás mellett megszavazta, hogy az elnökség
és az ellenőrző bizottság tisztségviselőit külön-külön, titkos szavazással kívánja
kijelölni(c}.

Péri Benedek hozzászólásában jelezte, hogy ő nem zárkózott el az elnöki tisztségtől,
de a felmerülő félreértés miatt Dávid Gézát javasolja a tisztség betölté§ére. Dávid
Géza vállalta a jelölést.

6. Szabó lstván elnökjelölt, Fodor Gábor főtitkár-jelölt és Oláh Péter titkár-jelölt
megtartották bemutatkozó beszédeiket.

Elnökjelöltek: Szabó lstván és Dávid Géza

EInökhelyettes-jelölt: Tasnádi Edit

Főtitkár-jeIölt: Fodor Gábor

Titkár-jelölt: Oláh Péter

Gazdasági igazgató-jelölt: Visoczki Márta
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A Közgyűlés az öt elnökségitisztségre az alábbi módon szavazott:

Elnök Szabó lstván ].1szavazat {Dávid Géza7 szavazat)

Elnökhelyettes: Tasnádi Edit |L7 szavazat 1tartózkodás)

Főtitkár: Fodor Gábor (egyhangú szavazás)

Titkár: Oláh Péter (egyhangú szavazás}

Gazdasági igazgató: Visoczki Márta |l7 szavazat, 1tartózkodás)

Az Ellenőrző Bizottság mindhárom tagját (Flesch lstván, Mányoki János, Mináry

Pálné) egyhangúlag megszavazta a Közgyűlés.

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette. Jelen jegyzőkönyv

határozataft aáh Péter titkár vezette be a Társaság határozatának könyvébe.

Kmf.

elnök

jegyzőkönywezető
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a kirandulást nem elinűtani-
ry. Mikes-év után törökországi könyvbemutató és isztambuli könywásár
A Mikes Kelemen halálának 250. évfordutója alkalmából meghirdetett 201l-es

Míkes-év után a hagyományos júniusi rodostói Cseresznyefesztivál keretében

imrnár ugyancsak hagyományos Magyar nap még 2012-ben is a Mikes-
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TasnáóiEdit

fótitker
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Magyar - Török Baráti Társaság
2012. évi pénzügyi beszámoló

A Társaság2a12. évi bevétele 1,153.326 forint, kiadása 1,694.204 forint volt.

Bevételek

Kiadvány értékesítéséből befolyt bevétel
Banki kamat bevétel
Tagdíj bevétel

1,110.000
230

43.000

Bevétel összesen: 1,153.326 Ft

Kiadások

Posta, telefon
Bankköltség
Kiadvány előállítási költség
Szolgáltatások
Vendéglátás

L7.740
39.888

1,150.000
130.000
43.116

313.460Utazás. biztosítás. kiküldetés
kiadás összesen: |,694.204 Ft

2012. évi bevétel
2012. évi kiadás

1,153326Ft
I,694.2a4Ft

vasyon csökkenés (_) 540.878 Ft

20IZ. évi induló yagyon
2012. évi bevétel

629.093 Ft
1.153.326 Ft

2012. évi kiadás 1,694.2a4Ft
88.215 Ft20t2. évi

összesen I.782.419 Ft I.782.419 Ft

Egyeztetés

OTP folyószámla 2012. december 3 1 -én
Pénúár 2012. decernber 31-én

: .,],i "l i
l\
' ! " l ,, |;:
r, ,.: , i, r', ''.\,1 _,l , , 1.

visoczki Istvánné
gazdasági titkár

33.590 Ft.
L9.625 Ft

ev1

Budapest, 2at3. május 1 2.

ellenőr
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Összesen ^ a2012. vasvonnal esvezően 88.215 Ft


