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2020. január 28-i rendes taggyűlésének  

NAPIRENDJE 

1. Beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről  
1. sz. melléklet: Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület 2019. évi tevékenységéről. 

2. Beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2019. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 
2019. évi elveinek teljesüléséről 
2. sz. melléklet: Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület pénzvagyonáról, a 2019. évi költségvetés 
felhasználásáról és a 2019.  évi gazdálkodási elvek teljesüléséről. 

3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2019. évről és annak közhasznúsági 
melléklete 
3. melléklet: Az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2019. évi beszámoló és közhasznúsági melléklete 
4. sz. melléklet: A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvben foglalt véleménye az Országos Bírósági Hivatalnak 
benyújtandó 2019. évi beszámolóról és közhasznúsági mellékletéről, valamint az egyesület 2020. évi 
gazdálkodási elveire vonatkozó elnökségi előterjesztésről. 

4. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2019. december 31-i állapot szerint 
5. sz. melléklet: Az elnökség beszámolója az egyesület ingó vagyonáról a 2019. december 31-i állapot szerint 

5. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2019. évi tevékenységéről 
6. sz. melléklet: A Felügyelő Bizottság beszámolója 2019. évi tevékenységéről 

6. Határozat az egyesület 2020. évi gazdálkodásának elveiről 
7. sz. melléklet: Az elnökség javaslata az egyesület 2020. évi gazdálkodásának elveire. A Felügyelő Bizottság 
jegyzőkönyvben foglalt véleményét az egyesület 2020. évi gazdálkodási elveire vonatkozó elnökségi 
előterjesztésről ld. a 4. sz. mellékletben. 

7. Az egyesület létesítő okiratának módosítása  
8. sz. melléklet: Az elnökség javaslata az MTBT létesítő okiratának módosítására 

8. Az egyesület elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztása. 
9. sz. melléklet: A jelölő bizottság jelentése  

9. Egyéb 

Budapest, 2020. január 9. 
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1. sz. melléklet 

Elnökségi beszámoló a 2020. január 28-i rendes taggyűlésnek 
 a Magyar-Török Baráti Társaság 2019. évi tevékenységéről 

(elfogadta az elnökség 2020. január 8-i ülése) 

I.  
Közhasznú tevékenység 

1. A Fővárosi Törvényszék 77.Pk.60.379/1993/32. sz. végzésével megállapította, hogy a Magyar-Török 
Baráti Társaság a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján közhasznú szervezet. Az egyesület közhasznú 
jogállása megszerzésének időpontja 2017. május 16.  

Egyesületünk célját az alapszabály az alábbiak szerint határozza meg: 

a) a magyar és török nép közötti barátság ápolása, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és 
fenntartásának segítése, a magyar, valamint a török kultúra és történelem ismeretének és terjesztésének 
javítása, a Magyarország és Törökország közötti kapcsolatok szellemi, művészeti, kulturális értékeinek, 
hagyományainak feltárása, megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése Magyarországon és 
Törökországban egyaránt, a fiatalok ismereteinek, jártasságának, műveltségük életkori sajátosságainak 
megfelelő, tudatos fejlesztése, hozzájárulás a hazai felnőttoktatás céljaihoz, részvétel a helyi és országos 
közművelődési tevékenységben, 

b) a magyar és török kulturális örökség védelme a két országban, a kulturális javak gyarapításának, 
megőrzésének, tudományos feldolgozásának, a jövő nemzedékek számára történő átörökítésének és 
társadalmi hasznosításának szándékával, 

c) a magyar és török társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése 
a két ország önkormányzati, felsőoktatási és köznevelési intézményei, civil, valamint ifjúsági és 
sportszervezetei kapcsolatépítésének támogatása és a velük való együttműködés révén, részvétel 
Törökország és az Európai Unió tagállamai civil szervezeteinek együttműködésében, 

d) a magyar külgazdaság és külpolitika tudományos és civil kapcsolatainak erősítése, részvétel a magyar 
társadalom külpolitikai közgondolkodásának fejlesztésében, Magyarország külpolitikai tevékenységének, 
szerepvállalásának megismertetésében, Törökország európai integrációjának elősegítése. 

2. 2019-ben az alábbi közhasznú tevékenységet folytattuk: 

2.1.  Kilenc nyilvános ismeretterjesztő előadást tartottunk és egy külső rendezvényen vettünk részt: 

január 29. Czentnár András: “A közép-ázsiai lókereskedelemről és annak 
fortélyairól”

február 26. Kövecsi-Oláh Péter: “Az 1923. december 18-i magyar-török barátsági 
szerződés és előélete”

március 26.  Mészáros Kálmán: “A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke 
megítélése történetírásunkban és a közvéleményben”

április 30. Bíró Dániel: "Török földön – Törökországi utazások az 1945 előtti 
magyar utazási irodalomban”

május 28. Kovács Máté Gergely:  “Mimár Szinán - építész és építészet az Oszmán 
Birodalomban a 15-16. században”

június 11. Kovács Nándor Erik: Az MTA Keleti Gyűjteménye

szeptember  17. Zenés beszélgetés Guessous Mesi népi énekessel

október 8. Beszélgetés İlber Ortaylı történésszel “Isztambuli történetek” c. 
könyvének megjelenése alkalmából (részvétel a Yunus Emre Török 
Kulturális Intézet programján)
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A fenti nyilvános rendezvényekről egy hónappal korábban tájékoztatást adtunk az egyesület honlapján és 
Facebook-oldalán. Az előadásainkon 20-40 fő vett részt, a résztvevők negyedét-ötödét tették ki a nem 
egyesületi tagok. 

2.2. Kulturális ismeretterjesztő kirándulás 
Május 18-19-én autóbuszos utazást szerveztünk Nagyváradra, Nagyszalontára és Aradra 33 fő 
részvételével (16 egyesületi tag és 17 nem egyesületi tag családtag, illetve nem egyesületi tag érdeklődő). 

2.3.  Kulturális programok törökországi civil szervezettekkel 
A Tekirdaǧi (rodostói) Magyar Baráti Társaság kezdeményezte egyesületünk tagjainak részvételét a 2019 
júniusi Cseresznye Fesztivál keretei között megrendezésre kerülő Magyar Napon. Érdeklődés hiányában (az 
elnökség tagjain kívül egy fő jelezte részvételi szándékát) nem szerveztünk kiutazást a Magyar Napra, azon 
egyesületünket Fodor Gábor, az Isztambuli Magyar Intézet igazgatója, egyesületünk tagja képviselte. 

A Tekirdaǧi Magyar Baráti Társaság és a helyi önkormányzat meghívta az MTBT elnökét és egy tagját az 
újjáépített, a jövőben Magyar-Török Kultúrházként működő rodostói Csáky Ház október 30-i megnyitójára 
és előadás megtartására. A felkérésnek az egyesületi elnök mellett Kincses-Nagy Éva turkológus, az 
egyesület tagja tett eleget, mindketten török nyelvű előadást tartottak. Kiutazásukkal kapcsolatban az 
egyesület számára költség nem merült fel, mivel azt a helyi önkormányzat fedezte. 

2.4. Tájékoztatás tudományos-ismeretterjesztő és kulturális rendezvényekről 
Rendszeresen tájékoztatást adtunk török vonatkozású rendezvényekről és a Nemzetek Háza égisze alatt 
működő civil szervezetek programjairól egyesületünk tagjainak, illetve az érdeklődőknek e-mailben, 
valamint Facebook-oldalunkon. 

2.5. Egyesületi könyvtár  
Sikeresen működtettük az egyesület 2016-ban létrehozott könyvtárát, amely 2019-ben 56 kötettel 
gyarapodott (az év végi állomány 406 kötet). 40 kötetet az egyesület költségvetésének terhére vásároltunk,  
16 kötetet pedig adományozóktól kaptunk. A könyvtári állománylista megtalálható az egyesület honlapján, a 
2019. évi beszerzésről pedig számot adunk az egyesületi vagyonleltárban.  

A Nemzetek Házában jelenleg a könyvtári könyvek elhelyezése nem kielégítő, az állomány egy része nem 
zárható el. Kezdeményeztük a Szövetségnél, hogy saját költségvetésünk terhére lemezszekrényt vásárolunk 
és helyezünk el a székházban, ezt azonban elutasították. A könyvállomány biztonságos és az egyesület tagjai 
számára könnyen hozzáférhető elhelyezés érdekében további egyeztetés szükséges. 

2.6. Tájékoztatás az egyesülethez forduló magyar és külföldi állampolgárok számára 
Az elmúlt évben is számos támogatás- és információkérés érkezett egyesületünkhöz kulturális, szociális és 
más ügyekben, amelyeket igyekeztünk kielégíteni. 

II. 
Szervezeti ügyek 

1. Testületi ülések, tájékoztatás 
Közhasznú egyesületünk éves rendes taggyűlését 2019. január 29-én megtartottuk. A nyilvántartó bíróság 
2019. január 30-án tette közzé honlapján egyesületünk 2019. évi beszámolóját (“A kettős könyvvitelt vezető 
egyéb szervezet egyszerűsített 2018. évi beszámolója és közhasznúsági melléklet”). 

Az MTBT elnöksége az alapszabályban előírt minimálisan félévenkénti egy ülést megtartotta. 2019-ben 3 
elnökségi ülésre került sor: január 10-én, március 7-én és október 9-én. 

A Felügyelő Bizottság tevékenységéről külön beszámoló terjeszt a taggyűlés elé. 

november 19. Vásáry István: “Nyelv- és/vagy néprokonság. A törökség szerepe a 
magyar etnogenezisben.”

december 10. Tasnádi Edit beszélgetése a török irodalomról és a nők helyzetéről 
Törökországban Sevgi Can Yaǧcı Aksel műfordítóval
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Az elnökség ügyrendje, az egyesület pénz- és értékkezelési szabályzata, továbbá a Felügyelő Bizottság 
ügyrendje 2019-ben nem változott.  

Közhasznú egyesületként testületi üléseink nyilvánosak, így azok összehívásáról az egyesület honlapján 
minden esetben előzetes tájékoztatást adtunk.  

Az alapszabálynak megfelelően a 2019. évi rendes taggyűlés jegyzőkönyvét és az elnökségi ülések 
emlékeztetőit és határozatait az egyesület honlapján közzétettük.  

A taggyűlések nyomtatott jegyzőkönyvei, továbbá az elnökségi ülések írásos emlékeztetői megtalálhatók az 
egyesület irattárában, amelybe előzetes egyeztetést követően bárki betekinthet. 

2.  A vezető testületek megbízásának hatálya 
Az MTBT tisztségviselőinek (elnökség és Felügyelő Bizottság tagjai) megbízása 2020. június 30-án, az 
egyesület tiszteletbeli elnökének megbízása pedig 2021. február 22-én szűnik meg.  

A 2019. január 29-i taggyűlés az elnökség javaslatára úgy döntött, hogy a 2020 januári rendes taggyűlésen 
választja meg az új  elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjait annak érdekében, hogy bírósági regisztrálásuk 
időben, a korábbi tisztségviselők mandátumának lejárta előtt megtörténhessen. A 2019. évi rendes 
taggyűlésen megválasztott Jelölő Bizottság 2019 októberében egy hónapos határidővel, írásban felkérte az 
egyesület minden tagját a tisztújítással kapcsolatos személyi javaslatai megtételére. 

3. Közhasznú jogállás 
A közhasznú jogállás megszerzésétől fogva (2017. május 16.) törekedtünk arra, hogy megfeleljünk a 
jogszabályi kritériumoknak, amelyek értelmében: 
• két egymást követő üzleti év egybeszámított adózott eredménye nem lehet negatív, 
• az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg (SZJA 1 %) eléri az összes bevétel 
2 százalékát, 

• a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét e két 
év átlagában. 

4. SZJA 1 % felajánlások alakulása 
2019 szeptemberében immár negyedik alkalommal fogadtuk az adózóktól személyi jövedelemadójuk 
felajánlott egy százalékát. 2016-ban 36.100, 2017-ben 47.372, 2018-ban 40.836, 2019-ben 36.037 Ft 
támogatást kaptunk - ez utóbbi évben 10 személytől, közülük ketten adták meg nevüket és elérhetőségüket.  

Az előírások szerint az évente felhasznált összeg legfeljebb 25 %-át lehet működésre, 10 %-át pedig reklám 
és marketing célra fordítani, míg alapcél szerinti tevékenységre 65-100 % fordítható. 

A 2019. évben a NAV-nak benyújtott (2017. évre vonatkozó) elszámolást az egyesület honlapján közzétettük. 
Eszerint a 2017. évi felajánlásokból 2017-ben az egyesület könyvtára számára történő könyvvásárlásra 
fordítottunk 41.772 forintot, könyvelési díjra pedig 5.600 forintot. 

Azoknak a felajánlóknak, akik megismerhetővé teszik elérhetőségüket, köszönő levelet és könyvajándékot 
küldünk. 

5.  Pályázati támogatások (NEA- Nemzeti Együttműködési Alap) 

2019-ben - a 2018. évhez hasonlóan - pályázati támogatásban nem részesültünk. 

Nem lezárt pályázataink: 

5.1. NEA-KK-18-M 
Egyesületünk 2018 januárjában pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, amelyben 2018. 
április 1. és 2019. március 31. közötti működési költségeinkhez kértünk 247.500,- Ft támogatást, 
utófinanszírozás mellett a következő kiadásokhoz: könyvelési díj, banki kiadás, irodaszer, postaköltség, 
honlap fenntartás, üzemeltetés, karbantartás, Nemzetek Háza 2019. évi tagdíj, könyvajándék rendezvényeink 
előadóinak, szkenner beszerzése). A pályázat a NEA formai követelményeinek megfelelt, de a NEA 2018. 
február 14-i e-mail tájékoztatása szerint “a források korlátossága miatt támogatásban nem részesül, a 
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várólista 282. helyén áll”. Ezzel együtt e pályázatunk a NEA hivatalos internetes oldalán - vélhetően 
technikai okokból - a mai napig sem került lezárásra: ott pályázatunk státusza jelenleg is várólistás, 
megítélt és elszámolandó összegként 150 ezer Ft szerepel. 

5.2. NEA-KK-19- O-M 
2019 februárjában pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alapot kezelő Bethlen Gábor 
Alapítványhoz, amelyben 2019. április 1. és 2020. március 31. közötti működési költségeinkhez kértünk 
355.000,- Ft támogatást, utófinanszírozás mellett a következő kiadásokhoz: könyvelési díj 78 ezer, 
bankköltség 30 ezer, irodaszer, nyomtatvány 7 ezer, sokszorosítás 20 ezer, savmentes archiváló dobozok és 
konténerek 25 ezer, postaköltség 5 ezer, honlap fenntartás 20 ezer, SZJA 1 % támogatásra ösztönző szórólap 
készítése 25 ezer, Nemzetek Háza tagdíj 25 ezer, lemezszekrény az egyesületi könyvtár tárolására 120 ezer 
Ft. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2019. május 3-án arról tájékoztatta egyesületünket, hogy "a keretösszeg 
kimerülése miatt" elutasította a benyújtott 355 ezer Ft összegű működési célú támogatási igényünket, 
egyben azt a várólista 300. helyére tette. Előttünk ismeretlen okból e pályázatunk sem került lezárásra: a 
NEA hivatalos internetes oldalán pályázatunk státusza jelenleg is várólistás, megítélt és elszámolandó 
összegként 200 ezer Ft szerepel. 

5.3. NEA-KK-20-O-M 
A pályázati rendszer változása miatt 2019-ben második pályázatunkat is benyújtottuk a Nemzeti 
Együttműködési Alapot kezelő Bethlen Gábor Alapítványhoz. 2020. április 1. - 2021. március 30. közötti 
alábbi működési költségeinek önrész nélküli, utólagos finanszírozással történő támogatására 215 000 Ft 
összértékben (a pályázható támogatás minimális összege 200 000 Ft): 

• 12 havi könyvelési szolgáltatás díja: 78 000 Ft,  
• az egyesület bankszámlájához kötődő bankköltség és pénzforgalmi jutalék 12 havi összege: 30 000 

Ft, 
• sokszorosítás: 20 000Ft,  
• jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatás/ügyvédi munkadíj: 30 000 Ft, 
• irodaszer, nyomtatvány: 10 000 Ft 
• postaköltség: 2 000 Ft,  
• honlap fenntartás és üzemeltetés költsége: 20 000 Ft 
• éves tagsági díj a Nemzetek Háza - Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetségében: 25 000 Ft. 

A Bethlen Gábor Alapítvány 2019. december 3-i válasza értelmében “A Nemzeti Együttműködési Alap 
„Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének 
biztosítására fordítható  összevont támogatás 2020” című pályázati kiírás keretei között a NEA-KK-20-O-
M-0081 pályázati azonosítószámú, A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület pályázata 
működési költségeinek támogatására címmel benyújtott pályázat a pályázati kiírás 11.2. pontja alapján 
érvényes.“ Az érdemi döntésről még nem kaptunk tájékoztatást. 

6. A taglétszám és a tagdíjfizetések alakulása 
2018. december 31-én az MTBT tagjainak száma: 85 rendes, 1 pártoló és 5 tiszteletbeli, összesen 91 tag. 
2019. december 31-én egyesületünknek 86 rendes, 1 pártoló és 6 tiszteletbeli, azaz összesen 93 tagja 
van. 

Az éves tagdíjat a jogszabályoknak megfelelően egyesületünk alapszabálya rögzíti. A tagdíj 2016. január 
elseje óta 6000,- Ft, nappali tagozatos diákoknak és nyugdíjasoknak 3000,- Ft. Magánszemély pártoló tagi 
díja (hozzájárulása) minimálisan 6000,- Ft, jogi személyé pedig ennek legalább hússzorosa, azaz jelenleg 
120.000,- Ft. 

A 2019. évi tagdíjat minden tagdíjfizető egyesületi tag (87 fő) befizette, senkinek nincs tagdíjhátraléka.  
2018-ban 75 000 Ft 2019. évi tagdíj és pártoló tagi díj előzetesen befizetésre és könyvelésre, míg a 2019-ben  
megfizetett, tárgyévi tagdíj összege 271 250 Ft volt, így a (két költségvetési évben befizetett) 2019. évi 
tagdíj összege 346 250 Ft volt. Az elnökség határozati javaslatot terjeszt a jelen taggyűlés elé a 2021-2025. 
évre vonatkozó tagdíjfizetéssel kapcsolatos alapszabály-módosításra..  

7. Adományok 
Egyesületünk tagjaitól 60 394 Ft adományt kaptunk. 2019. legnagyobb adományozói voltak: Osman Şahbaz  
(12 000 Ft) 2. Kicsi Valéria (10 000 Ft), Koryürek Ágnes és Koryürek Vera (6-6000 Ft), Verestóiné Pál 
Katalin (5000 Ft). Rajtuk kívül még 17 egyesületi tagunktól kaptunk 1000-2000 Ft közötti adományt. 
Szívből köszönjük támogatásukat! 
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8.  Költségvetési fegyelem 
Amint az a 2019. évi pénzügyi beszámolóból is látható, az elnökség az MTBT közhasznú jogállásának 
megőrzése érdekében szigorú költségvetési gyakorlatot folytatott: a taggyűlés által megszabott gazdálkodási 
elveket és a közhasznúsági előírásokat szem előtt tartva törekedett a tagdíjak és a tagdíjhátralékok 
beszedésére, a kiadásoknak a költségvetési előirányzatok keretei között tartására. 

Az egyesület pénzvagyona 2018. december 31-én 434 111 Ft, 2019. december 31-én pedig 438 833 Ft 
volt. A 2018. évi eredmény 3.155 Ft, a 2019. évi pedig 4722 Ft, így a két egymást követő üzleti év 
egybeszámított adózott eredménye 7877 Ft, ami megfelel a taggyűlés által előzetesen meghatározott 
célnak és a közhasznúsági előírásoknak. 

Ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy amíg az egyesület közhasznú jogállását meg kívánjuk tartani, ehhez a 
pénzvagyonhoz csak átmenetileg - elsősorban a költségvetési éven belül - tudunk nyúlni, mivel a közhasznú 
jogállás egyik kritériuma, hogy két egymást követő üzleti év egybeszámított  adózott eredménye nem lehet 
negatív. Tehát ha egyik évben nagyobb a kiadásunk, mint a bevételünk (mert pl. felhasználtuk a vagyon egy 
részét), ezt a negatív eredményt a következő évben többletbevétellel ki kell egyensúlyoznunk. Konkrét 
példával illusztrálva: mivel 2019-ben 4722 Ft volt az eredmény, 2020-ban legfeljebb 4722 Ft-tal több lehetne 
a kiadásunk, mint a bevételünk, ám azt 2021-ben ismét pozitív mérleggel, legalább 4722 Ft eredménnyel ki 
kellene egyenlíteni. 

9. Pénzügyi átláthatóság 
Az egyesület működése teljes mértékben transzparens: a társasági döntések, az Országos Bírósági Hivatalnak 
benyújtott éves beszámolók, az SZJA 1 % felhasználásáról a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak benyújtott 
elszámolás, a taggyűlés által elfogadott éves gazdálkodási elvek, az elnökség által készített költségvetés és az 
annak megvalósulásáról készített beszámoló a részletes bevételi és kiadási tételekkel megtalálhatók a 
honlapon. A támogatásokra benyújtott pályázatokról az elnökség ügyrendjének megfelelően rövid időn belül 
részletes tájékoztatást adunk az egyesület rendes tagjainak, akik a pályázati elszámolást is megkapják. 

10. Egyesületi dokumentumok archiválása 
2019-ben jelentős, mintegy 35 ezer Ft ráfordítással hosszú távú archiválásra alkalmas, savmentes papír 
irattároló dobozokat (12 db) és azok tárolására alkalmas savmentes papír konténereket (3 db) vásároltunk  
abból a célból, hogy az MTBT 1989. óta megőrzött hivatalos dokumentumait (jegyzőkönyvek, beszámolók, 
bírósági bejegyzések, hivatalos levelezés), valamint a tevékenységünkkel kapcsolatos különféle érdemi 
dokumentumokat megbízhatóan őrizzük. A meglévő iratok kb felét kitevő hivatalos dokumentumok   
szelektálását és irattározását elvégeztük, a többi anyagé folyamatban van. 

✵ 

Köszönetet mondunk az egyesület tagjainak, akik az elmúlt évben pontosan befizették a tagdíjukat, 
pénzadománnyal támogatták egyesületünket, személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlották nekünk, 
könyveket adományoztak egyesületünk könyvtárának vagy más módon segítették céljaink megvalósítását, 
programjaink lebonyolítását! 

Budapest, 2020. január 8. 
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2. sz. melléklet 

Az elnökség szöveges beszámolója az MTBT 2020. január 28-i taggyűlésének az egyesület 
pénzvagyonáról, a 2019. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2019. évi irányelveinek 

teljesüléséről 

1. Mérleg 

2018. december 31-én a pénzvagyon 434 111 Ft (bankszámla: 404 111 Ft, házipénztár: 30 000 Ft) 
2019. december 31-én a pénzvagyon 438 833 Ft (bankszámla: 408 568 Ft, házipénztár 30 265 Ft). 

2. A 2019. évi gazdálkodás eredménye 

2019. évi bevételünk 391 273 Ft, kiadásunk 386 551 Ft volt.  

Ennek megfelelően az eredmény 4722 Ft. 

(Az egyesületi kirándulás résztvevőinek befizetéseinek és az azokból történt kifizetések elszámolásáról ld. a 
2.2.11. pontot!) 

2.1. Bevételek 

2.1.1. Tagdíj: 291 750 Ft 

A tárgyév során befizetett 2019. évi tagdíjak összege 271 250 Ft rendes tagdíj.Pártoló tagi díjfizetés nem 
volt. A 2019-ben már befizetett 2020. évi rendes tagdíjak összege 20 500 Ft. 

2.1.2. SZJA 1 % felajánlás az egyesület részére: 39 129 Ft 

2019-ben 39 129 Ft támogatás érkezett összesen 10 személytől. 

2.1.3. Adomány: 60 394 Ft 

Összesen 60 394 Ft adományt kaptunk 22 egyesületi tagtól, illetve ezen összegben szerepel az egyesületi 
kirándulás résztvevőitől kapott 1144 Ft összegű maradvány. 

2.1.4. Banki kamat: 1 Ft 

Az éves banki kamatbevétel 1 Ft volt. 

2.1.5. 2019. évi összes bevétel: 

2.1.1. - 2.1.4. tételek összesen: 391 274 Ft. 

2.2. Kiadások 

2.2.1. Működési célú támogatásra beadott pályázataink regisztrációs díja: 4000 Ft 

A Nemzeti Együttműködési Alap kezelőjéhez 2019 februárjában benyújtott NEA-KK-19-O-M és a 2019 
októberében benyújtott NEA-KK-20-O-M pályázat regisztrációs díja összesen 4000 Ft volt. 

2.2.2. Könyvelési szolgáltatás: 78 000 Ft 

A Rével Bt-nek vállalkozói szerződés alapján a 2019. évi I., II. III. és IV. negyedévi könyvelési szolgáltatás, 
továbbá a 2019. évi pénzügyi zárás díjaként 78 000 Ft-ot fizettünk. Ebből 24 000 Ft csak 2020. elején lett 
volna esedékes. Az előrehozott fizetés miatt a 2020. évi költségvetésben a könyvelési szolgáltatás kiadási 
előirányzata ennyivel kevesebb lesz majd. 
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2.2.3. Honlap működtetése: 15 900 Ft 

Az egyesületi weboldal tárhely és domain 1 éves bérlete 2019. november 30-tól 2020. november 30-ig 
15.900,- Ft, amelyet a Jel-Adó Bt-nek fizettünk. 

2.2.4. Pénzügyi szolgáltatás költsége: 27 218 Ft 

Az egyesület bankszámlájához kötődő bankköltség és pénzforgalmi jutalék összege: 25 309 Ft volt. Az 
egyesületi kiránduláshoz kapcsolódó pénzváltások árfolyamvesztesége 1909 Ft. 

2.2.5. Postaköltség: 1580 Ft 

Az éves postaköltség összege 1580 Ft volt. 

2.2.6. Könyvtári beszerzés: 92 249 Ft 

Az egyesület könyvtára számára 40 db könyvet vásároltunk, 92 249 Ft összértékben. 

2.2.7. Ajándékozásra könyvek és virágcsokor beszerzése: 36 928 Ft 

2019-ben 17 db könyvet vásároltunk 34 428 Ft-ért, amelyeket 2020-tól adunk majd rendezvényeink 
előadóinak és programjaink külső segítőinek (a könyvek jegyzékét a vagyonleltár tartalmazza). Egy 
rendezvényünk vendégének 2500 Ft-ért vásároltunk virágcsokrot. 

2.2.8. MTBT-tagdíj a Nemzetek Háza Szövetségben: 25 000 Ft 

A Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetségének egyesületünk által befizetett 2020. 
évi tagdíj összege 25 000 Ft volt. 

2.2.9. Egyesületi dokumentumok archiválásához anyagok: 35 054 Ft 

Az egyesületi dokumentumok hosszú távú archiválásához vásároltunk 12 db Leitz Infinity savmentes 
archiváló dobozt és 3 db Leitz Infinity savmentes archiváló konténert összesen 32 274 Ft-ért, valamint 500  
db A3 másolópapírt 2490 Ft-ért és 1 db kapocskiszedőt 290 Ft-ért. 

2.2.10. Sokszorosítás: 6640 Ft 

A 2019. évi rendes taggyűlésre a beszámoló dokumentumainak sokszorosításáért és összefűzéséért, valamint 
a könyvtári állományjegyzék sokszorosításáért fizettünk összesen 6640 Ft-ot. 

2.2.11. A Nagyvárad-Nagyszalonta-Arad egyesületi kirándulással kapcsolatos egyesületi kiadások: 63 
982 Ft 

Az egyesület 2019. évi költségvetéséből a múzeumi belépődíjakat (50 927 Ft), két koszorú árát (12 000 Ft) 
és 21 db boríték költségét (1155 Ft) fedeztük összesen 63 982 Ft értékben. 

A fentieken kívül a 33 résztvevő a részvételi díjat maga fizette, összesen 569 948 Ft-ot. Ebből összesen 568 
804 Ft kiadást fedeztünk, a fennmaradó 1144 Ft-ot pedig adományként bevételeztük az egyesület 
költségvetésébe. A  részvételi díj felhasználásáról június 4-én részletes kimutatást küldtünk a résztvevőknek. 
A résztvevők befizetéseit és azokból történt kiadásokat az egyesület lekönyvelte, de jelen szöveges pénzügyi 
beszámoló fenti 2. pontjában a bevételeknél és kiadásoknál azokat nem szerepeltetjük. 

2.2.12. Kiadások összesen (2.2.1. - 2.2.11.): 386 551 Ft. 

3. A 2019. évi gazdálkodási elvek teljesülésének értékelése  

A taggyűlés 2019. január 29-i határozatában a következőkben határozta meg a 2019. évi gazdálkodás elveit 
(dőlt betűvel azok teljesülésének értékelése):  
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1. Az elnökség 2019. március 31-ig fogadja el az egyesület 2019. évi költségvetését és azt tegye elérhetővé 
az egyesület honlapján.  

(Az elnökség 2019. március 7-én elfogadta az éves költségvetést, azt e-mailben megküldte az egyesület 
tagjainak és közzétette a honlapon.)  

2. A gazdálkodás során továbbra is teljesüljenek a közhasznú jogállás következő erőforrás- és társadalmi 
támogatottsági mutatói:  

2.1.) A 2018. és 2019. év egybeszámított adózott eredménye nem lehet negatív.  

2.2.) E két év átlagában a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint az 
egyesületnek felajánlott összegből kiutalt összeg (SZJA 1 %) érje el az összes bevétel két százalékát vagy a 
közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások érjék el az összes ráfordítás felét.  

(A fenti mutatók teljesültek: az utóbbi két év egybeszámított eredménye pozitív, a felajánlott SZJA 1 % 
összeg meghaladja az összes bevétel 2 százalékát, kiadásaink több, mint fele a közhasznú tevékenységet 
szolgálja.)  

3. Az elnökség és az egyesület tagjai népszerűsítsék az MTBT támogatását az SZJA 1 %-val, s lehetőség 
szerint személyi jövedelemadójuk 1 %-val maguk is támogassák az egyesületet. Az elnökség biztosítsa, hogy 
az egyesületnek kiutalt SZJA 1-%-os összeg a jogszabályoknak megfelelően kerüljön felhasználásra és arról 
határidőre, szabályosan megtörténjen az elszámolás az adóhatóság felé.  

(Az SZJA 1 % támogatást népszerűsítettük az egyesület honlapján és Facebook-oldalán. 10 fő támogatta 
egyesületünket. A 2017-ban kiutalt SZJA 1 % összeggel a jogszabályoknak megfelelően elszámoltunk.) 

4. A taggyűlés felhívja az egyesület tagjait, hogy 2019. évi tagdíjukat 2019. február 10-ig fizessék meg, ezzel 
is elősegítve kellőképpen megalapozott 2019. 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 február 10-i tagdíjfizetési határidőt.  

(Senkinek nincs 2019. évi vagy korábbi tagdíjhátraléka.) 

5. Az elnökség nyújtson be működési támogatás iránti kérelmet a Nemzeti Együttműködési Alapot kezelő 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez. 

(2019-ben két alkalommal adtunk be működési támogatás iránti kérelmet, az egyik a 2019-2020. évre, a 
másik a 2020-2021. évre vonatkozott. Tartalmilag és formailag mindkettő megfelelt a feltételeknek. Az 
elsőt "a keretösszeg kimerülése miatt" az alapkezelő elutasította, a második érdemi elbírálása még nem 
történt meg.) 

6. Törekedni kell újabb pártoló tag természetes és jogi személyek felvételére. Ezt elősegítendő, az elnökség 
gondoskodjék az egyesület honlapja török verziójának feltöltéséről. 

(A pártoló tagság feltételeit honlapunk magyar és török nyelven egyaránt ismerteti. 2019-ben nem tudtunk 
új pártoló tagokat toborozni. A honlap török verziójának technikai keretei létrejöttek, feltöltése 
megkezdődött, de még nem tudtuk befejezni.) 

7. A taggyűlés kéri az egyesület tagjait, hogy 2019-ben - anyagi lehetőségeik szerint, önkéntes jelleggel   
fejenként legalább 1.000,- Ft adománnyal támogassák az egyesületet, annak érdekében, hogy ebben a 
költségvetési évben minimálisan 100 ezer Ft nagyságú adomány érkezzen be. Ez megteremtené annak a 
lehetőségét, hogy 2020-ban legfeljebb ötszázezer forint normatív támogatást igényeljünk működési 
költségeink fedezésére (ezt 2019-ben még nem tudjuk megtenni, mert a kapott adományok összeg mintegy 
39 ezer Ft, azaz a 100 ezer forintos alsó határ alatt van). A Kormány ugyanis 2019-től lehetőséget nyújt a 
civil szervezetek normatív támogatására. Ezt önrész nélkül, támogatási előlegként, vissza nem térítendő 
támogatásként biztosítja. Normatív támogatásra - beérkezési sorrendben, az erre vonatkozó keret 
kimerüléséig - jogosult az a civil szervezet, amelynek a döntéshozó szerve által elfogadott beszámolójában 
feltüntetett adományai értékének tíz százaléka eléri a tízezer forintot.  
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Egyidejűleg az elnökség tegyen erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az MTBT mint közhasznú  jogállással 
rendelkező egyesület adományt kapjon társasági adó hatálya alá tartozó adományozóktól, amelyek az 
adózás előtti eredményt csökkenthetik az egyesületünknek biztosított adomány 20 százalékával, valamint 
további 20 százalékkal abban az esetben, ha írásban kötött tartós adományozási szerződés alapján 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy egyesületünknek ellenszolgáltatás nélkül pénzbeli támogatást nyújtanak 
a szerződéskötés évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal, azonos 
vagy növekvő összegben. Ezek az adományok ugyancsak beleszámítanak a normatív támogatás feltételeként 
előírt legalább 100 ezer forintos éves adomány-összegbe. 

(Összesen 60 394 Ft adományt kaptunk 22 egyesületi tagtól, illetve ezen összegben szerepel az egyesületi 
kirándulás résztvevőitől kapott 1144 Ft összegű maradvány. Ami a társasági adó hatálya alá tartozó 
adományokat illeti: az elnökség felvette a kapcsolatot egy kamarai érdekképviseleti szervezettel és 
elkészítette a tartós adományozási szerződés tervezetét, az egyeztetések azonban nem vezettek eredményre. 

Így 2019-ben az adományok nagysága nem érte el a 100 ezer forintot, ami azt jelenti, hogy 2020-ban nem 
pályázhatunk a mégoly csekély nagyságú, 10 ezer forintos kormányzati normatív támogatásra.  

Az adományok azonban nagyban segítették mindenekelőtt könyvtárunk bővítését, mivel az egyesület tagjai 
adományainak és az SZJA 1 %-os felajánlások együttes összege nagyságrendileg akkora, mint az 
egyesületi könyvtári beszerzésre fordított éves összeg. Köszönet illet mindenkit, aki adomány révén vagy 
személyi jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával támogatást nyújtott.) 

8. Az elnökség és a felügyelő bizottság éves beszámolóját, valamint a 2019. évről szóló számviteli 
beszámolót és a javaslatot a 2020. évi gazdálkodás elveire legkésőbb 2020. február végéig az éves rendes 
taggyűlés elé kell terjeszteni.  

(A fentiek a 2020. január 28-i rendes taggyűlésen előterjesztésre kerülnek.) 

Budapest, 2020. január 8. 
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A 3. sz. melléklet (OBH beszámoló) a dosszié végén található! 

4. sz. melléklet 

A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvben foglalt véleménye az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 
2019. évi beszámolóról és közhasznúsági mellékletéről, valamint az egyesület 2020. évi gazdálkodási elveire 

vonatkozó elnökségi előterjesztésről. 
— 

Jegyzőkönyv 

a Magyar – Török Baráti Társaság közhasznú egyesület (MTBT) Felügyelő Bizottságának üléséről 

Időpont: 2020. január 10. 17 óra 

Helyszín: 1052 Budapest, Bajcsy Zs. u. 60. (Titiz étterem) 

Résztvevők:  

 Győri Anna Erika 

 dr. Nagykáldi Attila 

 Kovács József 

Az elnöki teendőket Kovács József látta el. 

1) Elnök megállapította, hogy az FB minden tagja jelen van, a testület határozatképes. A jegyzőkönyv 
vezetésére felkérte Győri Anna Erikát.    

2) Az FB tagjai egyhangú szavazással az alábbi napirendet fogadták el: 

Napirend:  

1. Az MTBT 2019. évi számviteli beszámolójának és közhasznúsági mellékletének véleményezése 

2. Az MTBT 2020. évi gazdálkodásának elvei vonatkozó elnökségi előterjesztés véleményezése 

A jelenlévők a napirenden szereplő előterjesztéseket megvitatták és egyhangú igen szavazással az alábbi 
határozatokat hozták: 

2020/01. számú MTBT FB határozat 

Az MTBT Felügyelő Bizottsága 2020. január 10.-i ülésén a Magyar- Török Baráti Társaság közhasznú 
egyesület Országos Bírói Hivatalnak benyújtandó 2019. évi beszámolóját és annak közhasznúsági 
mellékletét véleményezte és egyetértésével az MTBT taggyűlésének elfogadásra javasolja.  

2020/02 számú MTBT FB határozat 

Az MTBT Felügyelő Bizottsága 2020. január 10.-i ülésén az MTBT 2020. évi gazdálkodásának elveire 
vonatkozó elnökségi előterjesztést véleményezte és egyetértésével az MTBT taggyűlésének elfogadásra 
javasolja.  

Budapest, 2020. január 10. 

Hitelesítő aláírások: 

……………………………..      …………………………….    …………………………… 

       Győri Anna Erika sk.              dr. Nagykáldi Attila sk.         Kovács József sk. 
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5. sz. melléklet 

Az elnökség beszámolója az MTBT 2020. január 28-i taggyűlésének 
az MTBT ingó vagyonáról a 2019. december 31-i helyzet szerint 

2019. december 31-én az egyesület ingó vagyona az alábbi 4  kategóriában került megállapításra: 

1. Az MTBT könyvtárának 1-406. leltári számon nyilvántartott kötetei.  
A könyvtári állomány székhelyünkön, a Nemzetek Házában található. Az állomány sorszám szerint 
leltározott, a kötetekben szerepel az MTBT Könyvtára vagy a Magyar-Török Baráti Társaság 
bélyegzőlenyomata. A kölcsönzést az egyesület alelnöke vezeti. Minden kötetről az adományozó 
nevét is tartalmazó nyomtatott adatlap készült, amely a leltár alapja. Az adatlapok az egyesület 
honlapján is megtalálhatók. A 2019-ben a költségvetésünk terhére a könyvtárnak beszerzett 40 db 
könyv jegyzékét mellékeljük (a 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 
365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 379, 380, 382, 383, 384, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 
399, 400, 401, 402, 403, 404, 405. számon nyilvántartott tételek). 

A könyvtári állomány leltározásakor 25 kötet volt kölcsönzésben, a 046, 090, 097, 099, 101, 103, 
143, 171, 189/2, 193, 218, 220, 233/1, 249, 257, 281, 296, 310, 335, 350, 351, 369, 371, 379, 382 sz. 
tételek).  

A következő  4 tétel hiányzott, a leltárhiány okát keressük. 

1.) 178. Várady Géza - Laky Imre: Novibazar - Szandzsák - Plevlje (Pátria, 1912) 
2-3.) 182/1. és 182/2. Kállay Béni: A szerb felkelés története 1807-1810. I-II. kötet    
 (MTA Kiadása, 1909.) 
4.)  Mehmet Baydur: Szemek barna vizei 

2. A ”Magyar honvédtábornokok oszmán szolgálatban - Guyon Richárd és Kmety György 
-Hursid pasa és Iszmail pasa” c. könyv 50 példánya.  A 2019. évi felhasználás jegyzékét 
mellékeljük. 

3. A 2018-ban vásárolt Canon Lide 400 szkenner (beszerzési ára: 26.187,- Ft) 

4. A 2018-2019-ben a rendezvényeink előadói számára vásárolt, még fel nem használt 18 db 
könyv (a mellékelt jegyzék szerint) 

Az 1-4. kategóriában felsorolt ingó vagyon - a fentiekben jelzett 4 könyv kivételével - ténylegesen 
megvan.  

Az Egyesületnek a fentieken túlmenően más ingó vagyona nincs.  

Budapest, 2020. január 8.  

Tasnádi Edit sk.                                                         Merészné Horváth Ágota sk.  
      alelnök                                                                          gazdasági titkár 

✵ 

Az MTBT 2019. évi költségvetése terhére 
az egyesületi könyvtár számára vásárolt  könyvek jegyzéke (40 db) 

1. 351. Közép-ázsiai török közmondások 
2. 352. Fehér Géza: A bolgár-török műveltség emlékei 
3. 353. Aziz Nesin: Csinálj valamit, Met 
4. 354. Vásáry István: Az Arany Horda 
5. 355. Péterfy Gergely: Halál Budán 
6. 356. Az oszmán világ Európa peremén (Korall folyóirat 2012. évi 48. száma) 
7. 357. Irodalom, történelem, folklór - Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára  
8. 358. Hadak útján - Mozaikok a magyar hadtörténetből I. (A Rubicon folyóirat 2000/5. száma) 
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9. 359. Péczely Lajos: Közép-Ázsia - “Aki erre jár, nem tér vissza” 
10. 361. İskender Pala: A bánat cseppje - Isztambuli tulipán 
11. 362. Kakuk Zsuzsa: Örök kőbe vésve - A régi török népek irodalmának kistükre a VII-től a XV. századig 
12. 363. Varga J. János: Válaszúton - Thököly Imre és Magyarország 1682-1684-ben 
13. 364. Tardy Lajos: Rabok, követek, kalmárok az Oszmán Biradolomról 
14. 365. Hóvári János: A hűtlen Dobó 
15. 366. K.Pintér Tamás: Török rajzok 
16. 367. Vásáry-Tasnádi-Tüskés: Mikes Kelemen, Rodostó magyar krónikása 
17. 368. Tóth Ferenc: A bújdosó Rákóczi 
18. 369. Sabahattin Ali: Madonna prémkabátban 
19. 370. Bernard Lewis: Isztambul és az oszmán civilizáció 
20. 371. Ivo Andric: Omér pasa 
21. 379. Ilber Ortayli: Isztambuli történetek 
22. 380. Gün Benderli: A szív emlékezni és mesélni vágyik. Terített asztalok mellett. 
23. 382. Kakuk Zsuzsa: A török kor emléke a magyar szókincsben 
24. 383. Batári Ferenc: Oszmán-török szőnyegek (1994) 
25. 384. Buda visszavívása. A törökök kiűzése Magyarországról. (a Rubicon folyóirat 2019/11. száma) 
26. 391. Kakuk Zsuzsa: Mai török nyelvek I. - Bevezetés 
27. 392. Elif Şafak: 10 perc 38 másodperc 
28. 393. Dzsalál ad-Dín Rúmi: Cseppek a borból 
29. 394. Dzsalál ad-Dín Rúmi: Rúmi örök jótanácsai 
30. 395. Dzsalál ad-Dín Rúmi: Rúmi aranykora - válogatott költemények 
31. 396. Sugár István: Az egri vár históriája 
32. 397. Szakály Ferenc - Vonyó József: Pécs a hódoltság korában. Tanulmányok. 
33. 398. Bariska István: Kőszeg ostromának emlékezete 
34. 399. Vahe Tachjian: Oszmán-örmények.  
35. 400. Hegyi Klára: A füleki szandzsák 
36. 401. Szigetvár 1566. évi ostromának igaz története 
37. 402. Fodor Pál - Varga Szabolcs: Több mint egy csata: Mohács.  
38. 403. Európa Zrínyije – válogatott tanulmányok 
39. 404. Kovács Nándor Erik: Nehogy ismét panaszt kelljen tenniük! (megvásárolt, de még nem leszállított könyv) 
40. 405. Edward Gibbon: Mohamed élete és az iszlám születése (megvásárolt, de még nem leszállított könyv) 
  

✵ 

Jegyzék 
a “Magyar honvédtábornokok oszmán szolgálatban - Guyon Richárd és Kmety György - Hursid pasa és Iszmail 

pasa ” c. könyv példányainak 2019. évi felhasználásáról 

Új belépőknek átadásra került példányok: 
1. Verestóiné Pál Katalin (új belépő) 
2. Lőrincz Istvánné (új belépő) 

Rendezvények előadóinak átadásra került példányok: 
1. Czentnár András (január 29-i előadás) 
2. Mészáros Kálmán (március 26-i előadás) 
3. Bíró Dániel (április 30-i előadás) 

Az MTBT tevékenységét támogatóknak átadásra került példányok: 
1. Oláh István idegenvezető  (Nagyvárad) 
2. Fekete Mária (Arany János Emlékház, Nagyszalonta) 
3. Szalai István (Gül Baba Alapítvány) 
4. Murat Eren, tekirdaǧi kormányzó-helyettes 

A 2018. december 31-i leltár szerint a könyvből 59 példánnyal rendelkeztünk. 
2019-ben átadásra került a fenti 9 példány, így 2019. december 31-én rendelkezésre áll 50 példány. 

✵ 
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Jegyzék  
az MTBT 2018. és 2019. évi költségvetésének terhére beszerzett,  

az egyesületi rendezvények előadóinak és támogatóknak 2019-ben átadott és 2020-ban átadásra kerülő 
könyvekről 

A 2018. december 31-i vagyonleltár szerint rendelkezésre állt 8 db 2018. évi beszerzésű könyv: a “Lechner 
összes” 7 példánya és “Az azerbajdzsáni szőnyeg” 1 példánya 

A “Lechner összes” könyvet kapták 2019-ben: 

1. Kövecsi-Oláh Péter (február 26-i előadás) 
2. Kovács Máté Gergely (május 28-i előadás) 
3. Oláh István idegenvezető (Nagyvárad, május 18.) 
4. Kovács Nándor Erik (június 11-i előadás) 
5. Vásáry István (november 19-i előadás) 
6. Sevgi Can Yaǧcı Aksel (december 10-i előadás) 
7. Tasnádi Edit (december 10-i előadás) 

Megmaradt “Az azerbajdzsáni szőnyeg” 1 példánya 

2019-ben beszerzésre került és rendelkezésre áll 17 kötet: 

1-12. Orhan Pamuk “Az ártatlanság múzeuma”, “Cevdet bey fiai” és “Furcsaság a fejemben” c. műveinek 4-4 példánya 
13-14. A “Lechner összes” 2 példánya 
15-17. Dzsalál ad-Dín Rúmi: “Rúmi aranykora” c. művének 3 példánya 

Ajándékozásra tehát a fenti 18 db könyv áll rendelkezésünkre 2019. december 31-én. 

Budapest, 2020. január 8. 
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6. sz. melléklet 

Az MTBT Felügyelő Bizottságának 2019. évi beszámolója 

A Magyar- Török Baráti Társaság közhasznú egyesület Felügyelő Bizottsága (FB) az Egyesület 
Alapszabályának 7. pont c.) bekezdésében foglalt hatáskörében, saját Ügyrendje szerint eljárva 
tevékenykedett. Kötelezettségeinek eleget téve, folyamatában és utóellenőrzések módszerével nyomon 
követte az Egyesület tevékenységét, a hatályos jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelő 
működését. Az FB tagjai rendszeres munkakapcsolatot tartottak az Elnökséggel, az elnökségi üléseken 
tanácskozási joggal vettek részt. Az Egyesület dokumentumaiba és nyilvántartásaiba korlátozás nélkül 
betekinthettek, felmerült kérdéseikre kielégítő válaszokat kaptak. Mindezek lehetővé tették az Egyesület 
működésének teljes körű áttekintését. 

Az FB megállapítása szerint az Egyesület a vizsgált időszakban a vonatkozó jogszabályok szerint, az 
Alapszabályban meghatározott céloknak, feladatoknak megfelelően, eredményesen tevékenykedett. Az 
Egyesület nyilvántartásai naprakészek, bejelentési, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségei határidőre 
teljesültek. Az Egyesület korábbi időszakban keletkezett dokumentumai szakszerűen archiválásra kerültek. 
Az év során az FB szabálytalanságot, vagy az Egyesület érdekeit sértő cselekményt nem tárt fel. Az 
Egyesület tagjai az MTBT működéséről, a testületi döntésekről, a különböző beszámolókról, a benyújtott 
pályázatokról és egyéb fejleményekről a honlapon keresztül teljes körű tájékoztatást kaptak. 

A taggyűlés 2019. január 29.-i határozatával elfogadott gazdálkodási irányelveket az Elnökség szigorú, 
takarékos költségvetési gyakorlattal érvényesítette és a közhasznú jogállás szakmai és pénzügyi feltételei is 
teljesültek. Az Egyesület pályázati támogatásban 2019.-ben sem részesült. Kiadásait tagdíjbefizetésekből, 
1% SZJA felajánlásokból és pénzadományokból származó bevételei fedezték, mérlege 4.722Ft eredményt 
mutat. Az Egyesület vagyoni helyzete és várható bevételei a 2020. évi működéshez kellő fedezetett 
biztosítanak.  
  
Az FB 2020. január 10. ülésén az Egyesület 2019. évi gazdálkodásáról készült, az Országos Bírói Hivatalnak 
szóló számviteli beszámolót és annak közhasznúsági mellékletét, valamint az MTBT 2020. évi gazdálkodási 
elveire vonatkozó elnökségi javaslatot áttekintette, mindkét előterjesztéssel egyetértett és az MTBT 
taggyűlésének javasolja azok elfogadását. 

Kérem a taggyűlést a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadására.  

Budapest, 2020. január 14.  

           Kovács József sk. 
FB elnök 
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7. sz. melléklet 

A Magyar-Török Baráti Társaság elnökségének javaslata a 2020. január 28-i taggyűlésnek az MTBT 
2020. évi gazdálkodásának elveiről 

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

“A taggyűlés 2020. január 28-i határozata a 2020. évi gazdálkodás elveiről 

1. Az elnökség 2020. március 31-ig fogadja el az egyesület 2020. évi költségvetését és azt tegye elérhetővé az 
egyesület honlapján.  

2. A taggyűlés felhívja az egyesület tagjait, hogy 2020. évi tagdíjukat 2020. február 10-ig fizessék meg, ezzel is 
elősegítve kellőképpen megalapozott 2020. 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 február 10-i tagdíjfizetési határidőt 

3. A gazdálkodás során továbbra is teljesüljenek a közhasznú jogállás következő erőforrás- és társadalmi 
támogatottsági mutatói: 1.) A 2019. és 2020. év egybeszámított adózott eredménye nem lehet negatív. 2.) E két 
év átlagában a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint az egyesületnek 
felajánlott összegből kiutalt összeg (SZJA 1 %) érje el az összes bevétel 2 százalékát vagy a közhasznú 
tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások érjék el az összes ráfordítás felét. 

4. Az elnökség és az egyesület tagjai népszerűsítsék az MTBT támogatását az SZJA 1 %-val, s lehetőség szerint 
személyi jövedelemadójuk 1 %-val maguk is támogassák az egyesületet. Az elnökség biztosítsa, hogy az 
egyesületnek 2018-ban kiutalt SZJA 1-%-os összeg a jogszabályoknak megfelelően kerüljön felhasználásra és 
arról határidőre, szabályosan megtörténjen az elszámolás az adóhatóság felé.. 

5. 2020-ban az elnökség nyújtson be 2021-2022. évi működési támogatás iránti kérelmet a Nemzeti 
Együttműködési Alapot kezelő Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez.  

6. Törekedni kell pártoló tag természetes és jogi személyek felvételére. Ezt elősegítendő, az elnökség 
gondoskodjék az egyesület honlapja török verziójának feltöltéséről. 

7. A taggyűlés kéri az egyesület tagjait, hogy 2020-ban - anyagi lehetőségeik szerint, önkéntes jelleggel - 
fejenként legalább 1.000,- Ft adománnyal támogassák az egyesületet. Egyidejűleg az elnökség tegyen 
erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az MTBT mint közhasznú  jogállással rendelkező egyesület adományt 
kapjon társasági adó hatálya alá tartozó adományozóktól, amelyek az adózás előtti eredményt 
csökkenthetik az egyesületünknek biztosított adomány 20 százalékával, valamint további 20 százalékkal abban 
az esetben, ha írásban kötött tartós adományozási szerződés alapján  kötelezettséget vállalnak arra, hogy 
egyesületünknek ellenszolgáltatás nélkül pénzbeli támogatást nyújtanak a szerződéskötés évében és az azt 
követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal, azonos vagy növekvő összegben. Ha az 
adományok nagysága 2020-ban eléri a  100 000 Ft-ot, az elnökség 2021-ben nyújtson be az éves 
adományösszeg 10 százalékának megfelelő nagyságú normatív támogatási igényt működési költségeinek 
fedezésére a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez. 

8. Az elnökség és a felügyelő bizottság éves beszámolóját, valamint a 2020. évről szóló számviteli beszámolót és 
a javaslatot a 2021. évi gazdálkodás elveire legkésőbb 2021. február végéig az éves rendes taggyűlés elé kell 
terjeszteni. “ 

Budapest, 2020. január 8. 
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8. sz. melléklet 

Az elnökség javaslata az MTBT létesítő okiratának módosítására 

A javaslat indoklása:  

Jogszabály rendelkezik arról, hogy az egyesületi tagdíj összegét a létesítő okiratban (alapszabály) kell 
meghatározni. Az egyesületi tisztújítás lehetőséget ad arra, hogy annak bejegyeztetésével együtt a tagdíj 
2021-től hatályos összegét is módosítsuk. 

Az egyesület rendes tagjai 2016. január elseje óta besorolásuktól függően 3000 (nyugdíjas, nappali 
tagozatos hallgató) vagy 6000 forintos tagdíjat fizetnek. Az egyesületnek jelenleg 86 rendes tagja van, 
közülük 55 fő fizet kedvezményes, 31 fő pedig teljes tagdíjat, így az éves tagdíj összege 351 ezer Ft. 

Az egyesület minimális éves “rezsiköltsége” a következőképpen alakul: tagsági díj a Nemzetek Házában: 
25 000 Ft, weboldal tárhely és domain bérlete: 16 000 Ft, banki költség: 28 000 Ft, postaköltség: 2000 Ft, 
sokszorosítás: 8000 Ft, könyvelési szolgáltatás: 78 000 Ft, pályázat regisztrációs díja: 2000 Ft, könyvajándék 
az előadóknak 10 előadásra: 50 000 Ft, utazási költségtérítés tervezése rendezvényeink legalább egy 
előadójának: 8000 Ft, irodaszer, nyomtatvány: 3000 Ft. Ezek összege: 220 000 Ft. A fentieken kívül kisebb-
nagyobb összegeket fordítunk pl. könyvtári állománybővítésre, egyesületi kirándulás támogatására, az évzáró 
vagy újévi egyesületi vacsorához történő beszerzésekre, koszorúvásárlásra, ügyvédi szolgáltatásra 
jogszabályi megfelelés érdekében, Magyarországra érkező törökországi baráti társaságok programjának 
támogatására, stb.  

Az éves tagdíjösszeg jelenleg szorosan, de elegendő a fenti kiadások fedezésére. Hosszabb távra - a 2021. 
január 1. - 2025. december 31. időszakra tekintve - azonban szükségesnek mutatkozik a tagdíj emelése 
2021. január 1-től, amelyre két lehetőség megfontolását javasoljuk a 2020. januári rendes taggyűlésen. 

1. A jelenlegi tagdíjfizetési rendszert változatlanul hagyva 1000 Ft-tal emeljük a kedvezményes, 
1000 Ft-tal a teljes tagdíjat, amelyek összege így 4000, illetve 7000 Ft lenne. Változatlan taglétszámot és 
korosztályi összetételt feltételezve az éves tagdíj összege így 437 000 Ft lenne 2001-2005. között. Ez 86 
000 Ft-tal növelné az éves tagdíjbevételt. A magasabb kategóriában fizetendő tagdíj összege azonban 
visszatartó erő lehet a fiatalabbak körében. 

2. Módosítjuk a jelenlegi tagdíjfizetési rendszert és egységes, 4500 Ft összegű tagdíjat vezetünk be 
2021-től. Ez az éves tagdíjbevételt 36 000 Ft-tal növelné a mostanihoz képest. 

Ennek az opciónak azt az előnyét látjuk, hogy a fiatalabbak számára kisebb anyagi megterhelést jelentene a 
rendes tagság, így nőhetne az egyesületbe való belépés iránti érdeklődés. (Az elmúlt években főleg a teljes 
tagdíjat fizetők kategóriájában voltak kilépések.) Jó esetben számíthatnánk azon tagjaink adományozási 
kedvének növekedésére, akik az egységes tagdíj bevezetésével a mostaninál kisebb tagdíjat fizetnének. 

A rendes tagság mintegy 2/3-át alkotó, jelenleg kedvezményes tagdíjat fizetők számára - akik többsége 
nyugdíjas - ez az opció 2021-től nagyobb anyagi tehervállalást igényelne: 1500 Ft-tal magasabb éves tagdíjat  
fizetnének, mint jelenleg és 1000 Ft-tal magasabbat, mint az 1. opció elfogadása esetén. 

Az egyesület elnöksége úgy véli, hogy a taggyűlésnek kell döntenie, melyik változatot választja. Az év végén 
az egyesületi tagoknak kiküldött kérdőívünkre a január 7-i határidőig beérkezett válaszok száma nem 
elégséges ahhoz, hogy azt reprezentatív felmérésnek tekintsük. 

A fentieknek megfelelően a létesítő okirat módosításával kapcsolatos határozati javaslat két változatát 
terjesztjük a taggyűlés elé és azok vitáját követően mindkettőt szavazásra bocsátjuk: 

1. “A taggyűlés úgy határozott, hogy a Magyar-Török Baráti Társaság létesítő okiratában a rendes tagok 
által 2021-től fizetendő éves tagdíj összegét 7000 Ft-ra módosítja, a nyugdíjasok és a nappali tagozatos 
diákok (hallgatók) 4000 Ft tagdíjat fizetnek. Ennek megfelelően a létesítő okirat V. fejezete 2. pontja 2. 
bekezdése első és második mondatának helyére (Az éves tagdíj mértéke tagonként 5000 (ötezer) Ft 2015-
ben, illetve 6000 (hatezer) Ft 2016-tól kezdődően. Nyugdíjasok és diákok a tagdíj felét fizetik.) a 
következő két mondat lép: “A rendes tag éves tagdíjának mértéke 2021-től kezdődően 7000 (hétezer) 
Ft. Nyugdíjasok és nappali tagozatos diákok (hallgatók) 4000 (négyezer) Ft tagdíjat fizetnek.” 
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2. “A taggyűlés úgy határozott, hogy az MTBT létesítő okiratában egységes tagdíjat vezet be minden  
rendes tag számára és a rendes tag által 2021-től fizetendő éves tagdíj összegét 4500 Ft-ban állapítja 
meg. Így a a létesítő okirat V. fejezete 2. pontja 2. bekezdése első mondatának helyére (Az éves tagdíj 
mértéke tagonként 5000 (ötezer) Ft 2015-ben, illetve 6000 (hatezer) Ft 2016-tól kezdődően) a következő 
mondat lép: A rendes tag éves tagdíjának mértéke 2021-től kezdődően 4500 (négyezerötszáz) Ft. 
Egyúttal a létesítő okirat V. fejezete 2. pontja 2. bekezdésének második mondata (Nyugdíjasok és diákok 
a tagdíj felét fizetik.) törlésre kerül.” 

Budapest, 2020. január 8. 
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9. sz. melléklet 

Az MTBT 2019. január 29-én megválasztott Jelölő Bizottságának jelentése a 2020. január 28-i rendes 
taggyűlésnek 

Előzmény: 

Az MTBT 2019. január 29-i éves rendes taggyűlése elfogadta az alábbi határozatot: 

Mivel jogszabály erejénél fogva az MTBT tisztségviselőinek (az egyesület elnöke, elnökhelyettese, gazdasági 
tikára, a Felügyelő Bizottság elnöke és két tagja) megbízása 2020. június 30-án megszűnik, az egyesület 
2019. évi rendes taggyűlése megbízza az MTBT elnökét, hogy az egyesület 2020. évi rendes taggyűlését 2020 
januárjára hívja össze és azon tűzze napirendre az új tisztségviselők megválasztását.  

A 2019. évi rendes taggyűlés az egyesület rendes tagjai közül titkos szavazással megválasztotta a Jelölő 
Bizottság elnökének Vásáry Istvánt, az MTBT tiszteletbeli elnökét, tagjainak pedig Ivanics Máriát és Győri 
Annát. A taggyűlés megbízta a jelölő bizottságot, hogy kérdezze meg az egyesület tagjait arról, kiket 
tartanának alkalmasnak az elnökség és a Felügyelő Bizottság tisztségviselői feladatainak ellátására, e 
vélemények alapján vizsgálja meg, nincs-e a jelölésüket kizáró, az egyesület alapszabályában vagy 
jogszabályban meghatározott körülmény, s mérje fel, hogy az érintettek vállalnák-e a jelölést az elnökségi 
vagy felügyelő bizottsági funkcióra. Mindezek alapján a 2020. évi rendes taggyűlésen a jelölő bizottság 
tegyen javaslatot az egyesület új tisztségviselőire. 

A Jelölő Bizottság jelentése a 2020. január 28-i rendes taggyűlésnek: 

Az egyesület új elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztása 

Az MTBT elnökségének és Felügyelő Bizottságának megbízása 2020. júniusában lejár. Mivel a 
tisztújítás kérdésével az MTBT  következő rendes taggyűlésünk 2020 januárjában fog foglalkozni, 
szükségessé vált a kérdés előkészítése. Ennek lebonyolítására a Társaság jelölő bizottságot hozott 
létre, melynek elnökéül Vásáry Istvánt, az MTBT tiszteletbeli elnökét, tagjaivá pedig Ivanics Máriát 
és Győri Annát, az egyesület rendes tagjait választotta meg. A jelölő bizottság feladata az volt, hogy 
kérdezze meg az egyesület tagjait arról, kiket tartanának alkalmasnak az elnökség és a Felügyelő 
Bizottság tisztségviselői feladatainak ellátására. E közvéleménykutatást a Bizottság lebonyolította, s 
ennek eredménye az volt, igen alacsony részvétel mellett, számbavehető javaslat alig érkezett. 
Mindebből a Bizottság azt a tanulságot vonta le, hogy az MTBT tagsága alapvetően elégedett a 
jelenlegi vezetés munkájával és az egyesület tisztségviselőit illetően változást nem óhajt. A 
tagságnak ezt a véleményét a háromtagú bizottság teljesen osztja és a következő javaslattal él a 
közgyűlés felé: kérjük fel a jelenlegi vezetést munkája folytatására még egy ciklus erejéig. Tehát az 
elnök, az alelnök, a gazdasági titkár és a Felügyelő Bizottság 3 tagja (elnök és két tag) maradjon 
tisztségében, amennyiben elfogadják a felkérést és erről szavazzon a közgyűlés. 

Vásáry István s.k.  
az MTBT tiszt. elnöke, 

a jelölő bizottság elnöke 

Budapest, 2020. január 8.
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