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

2022. évi rendes taggyűlésének  

NAPIRENDJE 

1. Beszámoló az egyesület 2021. évi tevékenységéről  
1. sz. melléklet: Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület 2021. évi tevékenységéről. 

2. Beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2021. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2021. évi 
elveinek teljesüléséről 
2. sz. melléklet: Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület pénzvagyonáról, a 2021. évi költségvetés 
felhasználásáról és a 2021.  évi gazdálkodási elvek teljesüléséről. 

3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2021. évről és annak közhasznúsági melléklete 
3/A sz. melléklet: Az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2021. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági 
melléklete 
3/B sz. melléklet: A Felügyelő Bizottság véleménye az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2021. évi 
beszámolóról és annak közhasznúsági mellékletéről, valamint az egyesület 2022. évi gazdálkodási elveire vonatkozó 
elnökségi előterjesztésről. 

4. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2021. december 31-i állapot szerint 
4. sz. melléklet: Az elnökség beszámolója az egyesület ingó vagyonáról a 2021. december 31-i állapot szerint 

5. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2021. évi tevékenységéről 
5. sz. melléklet: A Felügyelő Bizottság beszámolója 2021. évi tevékenységéről 

6. Tagdíjhátralékos egyesületi tag tagsági jogviszonyának felmondása 
6. sz. melléklet: Az elnökség 2022. január 31-i határozata tagdíjhátralékos egyesületi tag tagsági jogviszonyának 
felmondásáról 

7. Az egyesület 2022. évi programja 
7. sz. melléklet: Tájékoztatás az első félévre tervezett egyesületi programokról 

8. Az egyesület 2022. évi gazdálkodásának elvei 
8. sz. melléklet: Az elnökség javaslata az egyesület 2022. évi gazdálkodásának elveire. A Felügyelő Bizottság    
véleményét az egyesület 2022. évi gazdálkodási elveire vonatkozó elnökségi előterjesztésről ld. a 3/B. sz. mellékletben. 

9. Tiszteletbeli tag választása 
9. sz. melléklet: Az elnökség javaslata tiszteletbeli tag megválasztására 

10. Egyéb 
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1. sz. melléklet 
Elnökségi beszámoló a 2022. évi rendes taggyűlésnek 

 a Magyar-Török Baráti Társaság 2021. évi tevékenységéről 
(elfogadta az elnökség 2022. január 31-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. 2021-ben az alábbi közhasznú tevékenységet folytattuk: 

2.1.  nyilvános ismeretterjesztő előadásaink: 

január 19. Katona Csaba:  
Törökország és Bulgária a magyar sajtóban az I. világháború alatt

február 17. Nacsinák Gergely:  
Az isztambuli Chóra-monostor Megváltó Krisztus temploma (Kariye Dzsámi) 
és a Pammakaristos templom (Fethiye Dzsámi)

március 16. Ninkov K. Olga:  
Eisenhut Ferenc festőművész, a Gül Baba halála és a Zentai csata alkotója

április 13. Radnóti Klára:  
Kars magyar hősei

május 18. Fodor Pál:  
A mohácsi csata és utóélete az új kutatások fényében

június 15. Vásáry István:  
Régi téveszmék új ruhában ― A magyar turanizmus újjászületése

szeptember 21. Szőllőssy Balázs:  
Betekintés a XXI. századi török költészetbe 
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A járványhelyzet miatt személyes részvétellel csak szeptemberben tartottunk előadást, a másik nyolc 
előadást online bonyolítottuk le. Valamennyi rendezvényünk nyilvános és ingyenes volt, azokról általában 
egy hónappal korábban tájékoztatást adtunk e-mailben, valamint az egyesület honlapján és Facebook-
oldalán. Egy-egy előadáson 20-80 fő vett részt. Nagy érdeklődés mutatkozott  az online előadások iránt  nem 
egyesületi tagok részéről:  ők tették ki a résztvevők felét-kétharmadát. 

Az egyesület tagjainak több alkalommal küldtünk e-könyveket és -tanulmányokat. Facebook-oldalunkon 
rendszeresen közzétettünk ismeretterjesztő írásokat, videókat, tudományos és kulturális rendezvényekre 
történő meghívásokat. Az oldal követőinek száma meghaladja a kétezret. 

2.2. Egyesületi könyvtár  
Tovább működtettük az egyesület 2016-ban létrehozott könyvtárát, amely tavaly  73 kötettel gyarapodott (az 
év végi állomány 520 kötet). 21 kötetet az egyesület költségvetésének terhére vásároltunk,  52 kötetet pedig 
adományozóktól kaptunk. A könyvtári állománylista megtalálható az egyesület honlapján, a 2021. évi 
beszerzésről pedig számot adunk az egyesületi vagyonleltárban. A járvány két hulláma között augusztus 16-
án könyvtári kölcsönzési napot tartottunk.  

A könyvtári könyvek könnyű elérhetősége és biztonságos elhelyezése céljából költségvetésünk terhére 
lemezszekrényt vásároltunk, amelyet a Nemzetek Házában helyeztünk el.  

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

II. 
Szervezeti ügyek 

1. Testületi ülések, szabályzatok, tájékoztatás 
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendeletnek megfelelően az egyesület 
éves rendes taggyűlését 2021. február 23-án tartottuk videokonferencia formájában.  

A nyilvántartó bíróság 2021. április 14-én tette közzé honlapján egyesületünk beszámolóját (“A kettős 
könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 2020. évi beszámolója és közhasznúsági melléklet”). 

Az MTBT elnöksége az alapszabályban előírt minimálisan félévenkénti egy ülést — január 21-én és 
november 15-én — videokonferencia formájában megtartotta. 

A Felügyelő Bizottság tevékenységéről külön beszámolót terjeszt a taggyűlés elé. 

Az elnökség ügyrendje, az egyesület pénz- és értékkezelési szabályzata, továbbá a Felügyelő Bizottság 
ügyrendje 2021-ben nem változott.  

Az egyesület testületi üléseinek összehívásáról az egyesület honlapján minden esetben előzetes tájékoztatást 
adtunk. Az alapszabálynak megfelelően a 2021. évi rendes taggyűlés jegyzőkönyvét és az elnökségi ülések 
emlékeztetőit és határozatait az egyesület honlapján közzétettük.  

2.  A vezető testületek és a tiszteletbeli elnök megbízásának hatálya 
Az elnökség és a Felügyelő Bizottság 3-3 tagjának megbízása 2025. január 28-ig, a tiszteletbeli elnök 
megbízása 2027. február 23-ig szól. 

október 26. Kincses-Nagy Éva:  
A sokszínű, soknyelvű Törökország

december 2. Fodor Gábor:  
A Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet története
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3.  A magyarországi veszélyhelyzet során bevezetett intézkedések hatása 
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló módosított 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet a 2022. január 23-i 
állapot szerint 
- egyaránt lehetővé teszi egyesületünk taggyűlésének személyes részvétel melletti vagy videókonferencia 

formájában történő megtartását 
- az utóbbinak különösen abban az esetben van helye, ha az ülés — az érintett létszám miatt az ülés tervezett 

megtartása idején hatályos járványügyi korlátozásokra tekintettel — előreláthatóan nem tartható meg a 
tagok teljes létszámban való személyes megjelenése mellett, vagy az egészségügyi kockázat így 
csökkenthető 

- az egyesület elnöksége és Felügyelő Bizottsága üléseit elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más 
személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtarthatja, vagy írásbeli 
egyeztetést folytathat, és az egyesület irányításával kapcsolatos döntéseket írásban is meghozhatja. 

Az MTBT elnökségének 2022. január 31-i ülése a fentiekre tekintettel egyetértett azzal, hogy az egyesület 
elnöke az egészségügyi kockázat csökkentése érdekében a 2022. évi rendes taggyűlést videókonferencia 
formájában hívja össze, amit a 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelettől függetlenül az egyesület alapszabálya is 
lehetővé tesz. 

4. SZJA 1 % felajánlások alakulása 
2021 szeptemberében hatodik alkalommal fogadtuk az adózóktól személyi jövedelemadójuk felajánlott egy 
százalékát. 2021-ben 12 magánszemély ajánlotta fel személyi jövedelemadója 1 százalékát 
egyesületünknek, összesen 159 421 Ft értékben.  

2021. évi támogatóink, akik a NAV-nak hozzájárultak név és cím adataik átadásához: Bányai Ferenc Gábor, 
Gonda István, Herczeg György Tibor, Kincses-Nagy Éva Erzsébet, Mukusheva Raushangul, Szabó 
Zsuzsanna és Vásáry István. 

Valamennyi támogatónknak őszinte köszönetünket fejezzük ki! 

Az SZJA 1 % felajánlásokra vonatkozó 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 2021. évben a NAV-nak benyújtott (2019. évre vonatkozó) elszámolást az egyesület honlapján közzétettük. 
Eszerint a felajánlások teljes összegét, 39 129 forintot alapcél szerinti tevékenységre (az egyesület könyvtára 
számára történő könyvvásárlásra) fordítottuk. 

5. Adományok 
2021-ben összesen 38 907 Ft adományt kaptunk 9 egyesületi tagtól (Ayse Necla Aksop: 10 907 Ft, Fodor 
Pál: 7 000 Ft, Venczel István: 4 500 Ft, Ivanics Mária: 4 000 Ft, Garamvölgyi Mátyás, Győri Anna, Kovács 
István Attila: 3-3 000 Ft, Szabó István: 2 500 Ft, Kereszty Andrásné: 1 000 Ft). 

Szívből köszönjük támogatásukat! 

6. A taglétszám és a tagdíjfizetések alakulása 
2021. december 31-én egyesületünknek 83 rendes, 3 pártoló és  6 tiszteletbeli, azaz összesen 92 tagja 
volt. (2020. december 31-én  az MTBT tagjainak száma: 88 rendes, 2 pártoló és 6 tiszteletbeli, azaz összesen 
96 fő.) 

Az éves tagdíjat a jogszabályoknak megfelelően egyesületünk alapszabálya rögzíti. A 2020. január 28-i 
taggyűlés az éves tagdíj összegét 2021-től  7000 forintra, nappali tagozatos diákok/egyetemi hallgatók 
és nyugdíjasok esetében 4000 forintra emelte. Ennek megfelelően magánszemély pártoló tagi 
hozzájárulása minimálisan 7000,- Ft, jogi személyé pedig ennek legalább hússzorosa, azaz 140.000,- Ft 

A 2021. évi tagdíjat 82 rendes egyesületi tag és 3 pártoló tag befizette, 1 rendes tagnak van két éves,  
összesen 13 000 Ft nagyságú tagdíjhátraléka. 
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7. Közhasznú jogállás 
A közhasznú jogállás megszerzésétől fogva meg kell felelnünk azon 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. 

Az egyesület közhasznú jogállását 2021-ben is sikerült megőriznünk. 

8.  Költségvetési fegyelem, a gazdálkodás eredménye, pénzvagyon 
Amint az a 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, az év 
végére tervezett eredmény elérésére. 

Az egyesület pénzvagyona növekedett: 2021. december 31-én 691 549 Ft, 2020. december 31-én pedig 
636 929 Ft volt. (A költségvetésben tervezett 2021. év végi pénzvagyon 636 929 Ft volt.) 

A 2021. évi eredmény 7 620 Ft, a 2020. évi pedig 198 097 Ft volt, így a két egymást követő üzleti év 
egybeszámított adózott eredménye 205 717 Ft, ami megfelel a közhasznúsági előírásoknak. (A 
költségvetésben tervezett 2021. évi eredmény 0 Ft volt.) 

A járványügyi korlátozások és az egészségügyi kockázatok csökkentésének szükségessége miatt az elnökség 
által 2021 márciusában elfogadott költségvetés előirányzatait az év őszétől módosítanunk kellett. Az 
egyesületi programok (kirándulás, stb) támogatására szánt 200 ezer Ft kiadási előirányzatot nem tudtuk 
felhasználni, szeptemberben pedig a tervezett 40 ezer Ft-nál lényegesen nagyobb, mintegy 160 ezer Ft SZJA 
1 % támogatás növelte a bevételt. 

A közhasznúsági előírások miatt (“két egymást követő üzleti év egybeszámított  adózott eredménye nem 
lehet negatív”) az egyesület tárgyévi bevételeit az adott költségvetési éven belül célszerű felhasználni, mert 
ha egyik évben nagyobb a kiadásunk, mint a bevételünk, ezt a negatív eredményt a következő évben 
többletbevétellel ki kell egyensúlyoznunk és így tovább. Ezért a bevételi oldalon őszre megjelent többletet 
két, régóta tervezett, de az eredeti költségvetésben kiadási előirányzatként nem szereplő célra 
fordítottuk: az egyesületi könyvtár elhelyezését biztosító lemezszekrény megvásárlására (kb. 183 ezer Ft) és 
a tagdíjak és adományok egyesületi honlapon, bankkártyával történő befizetésének lehetőségét biztosító 
SimplePay online fizetési rendszer integrálására (kb. 174 ezer Ft). Ez az összeg magában foglalja a honlap 
egyszeri karbantartását, a weblap-készítő alkalmazás frissítését is. (A honlap fenntartására fizetett évi kb. 16 
ezer Ft költség csak a tárhely-szolgáltatást és a domain bérleti díját tartalmazza, a weboldal szerkesztését 
magunk végezzük, így ilyen költség eddig nem merült fel.) 

9.  Szerződéses kötelezettségvállalások 

2021-ben az egyesület nevében két szerződést kötöttünk. 

Határozatlan idejű szerződést kötöttünk az OTP Mobil Szolgáltató Kft-vel (Cg.: 01-09-174466, 
adószám: 24386106-2-42) a következő SimplePay Szolgáltatások igénybevételéről az MTBT weboldalán:  

Online bankkártyás fizetés 
Banki átutalásos fizetés (Instant transzfer)
Simple fiókkal fizetés a Simple Applikációban
QR kódos bankkártyás fizetés a Simple Applikációban
Push üzenetes fizetés a Simple Applikáción keresztül

A szerződés értelmében az egyesület depozitot és havidíjat nem fizet. Az egyszeri csatlakozási díj bruttó 24 
130 Ft volt, a tranzakciók után jutalékot térítünk a Simple-nek. Non-profit szervezetként mindkét költségre 
kedvezményt kértünk és kaptunk.
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Vállalkozói szerződést kötöttünk a Tel-e-universum Kft-vel (Cg.: 01-09-690721, adószám: 
12523852-1-41) az egyesületi honlap karbantartására, a Joomla! weblap-szerkesztő frissítésére, a SimplePay 
online fizetési rendszer integrálására. A munkáért 150 000 Ft vállalkozói díjat fizettünk (ÁFA-mentes). Az 
elvégzett munkára 6 hónap garancia jár, amely 2022. május végén jár le. 

Az éves költségvetés felhasználására vonatkozó részletes szöveges beszámolót a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 

10. Az egyesület működésének és pénzügyeinek átláthatósága 
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 megtalálható a 
honlapon.  

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

Budapest, 2022. január 31. 
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2. sz. melléklet 

Az elnökség szöveges beszámolója az MTBT 2022. évi rendes taggyűlésének az egyesület 
pénzvagyonáról, a 2021. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2021. évi irányelveinek 

teljesüléséről 

(elfogadta az elnökség 2022. január 31-i ülése) 

1. Mérleg 

2020. december 31-én az egyesület pénzvagyona 636 929 Ft (bankszámla: 634 929 Ft, házipénztár 2 000 Ft). 
2021. december 31-én az egyesület pénzvagyona 691 549 Ft (bankszámla: 681 549 Ft, házipénztár 10 000 
Ft). 

2. A 2021. évi gazdálkodás eredménye 

2021. évi bevételünk 620 551 Ft, kiadásunk 612 931 Ft volt.   

Ennek megfelelően az eredmény 7 620 Ft. 

(A 2021. évben beérkezett 2022. évi tagdíjakat, összesen 47 000 Ft-ot a kettős könyvvitel szabályai szerint  
elhatároltuk, így ez az összeg nem a 2021. évi eredményben jelentkezik, hanem a 2022. évi könyvelés 
bevételei között szerepel majd.) 

2.1. Bevételek 

2.1.1. Rendes tagdíj: 403 000 Ft 
A tárgyév során befizetett 2021. évi tagdíj összege 403 000, a 2022. évi tagdíj (elhatárolt) összege pedig 47 
000 Ft. Hat hónapot meghaladó tagdíjtartozása egy rendes tagnak van, ő a 2020. és a 2021. évi tagdíjával, 
összesen 13 ezer Ft-tal adós. 

2.1.2. Pártoló tagi hozzájárulás: 14 000 Ft 
Két pártoló tag fizette be 2021. évi hozzájárulását. Egy pártoló tag már 2020-ban rendezte 2021. évi 
hozzájárulását. 

2.1.3. SZJA 1 % felajánlás az egyesület részére: 159 421 Ft 
2021-ben 12 magánszemély ajánlotta fel személyi jövedelemadója 1 százalékát egyesületünknek, összesen 
159 421 Ft értékben. 

2.1.4. Adomány: 38 907 Ft 
Összesen 38 907 Ft adományt kaptunk 9 egyesületi tagtól. 

2.1.5.  Egyéb bevételek: 5 221 Ft 
5221 Ft bevétel származott egyesületi bankkártya díjának ill. tévesen számlázott FOXPOST költség 
visszatérítéséből. 

2.1.6. Kerekítés: 2 Ft 

2.1.7. 2021. évi összes bevétel: 

2.1.1. - 2.1.6. tételek összesen: 620 551 Ft. 

2.2. Kiadások 

2.2.1. Könyvelési szolgáltatás: 78 000 Ft 
A Rével Bt-nek vállalkozói szerződés alapján a 2021. évi I., II. III. és IV. negyedévi könyvelési szolgáltatás, 
továbbá az év végi pénzügyi zárás díjaként 78 000 Ft-ot fizettünk.  
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2.2.2. Honlap tárhely biztosítás és domain éves bérleti díj: 16 250 Ft 
Az egyesületi weboldal éves tárhely szolgáltatása és a domain éves bérleti díja 2021. november 30-tól 2022. 
november 30-ig 16 250 Ft, amelyet a Jel-Adó Bt-nek fizettünk. 

2.2.3. Bankköltség: 21 372 Ft 
Az egyesület OTP-nél vezetett bankszámlájához kapcsolódó bankköltség és pénzforgalmi jutalék összege: 21 
372 Ft volt.  

2.2.4. Szállítási és postai költség: 12 553 Ft 

A  szállítási és postai költség összege 12 553 Ft volt, ebből 1 724 Ft tévesen kiszámlázott FOXPOST-
költséget a szállító visszatérített (ld. 2.1.5. pont). 

2.2.5. Könyvtári beszerzés: 80 264 Ft 
Az egyesület könyvtára számára 21 db könyvet vásároltunk, 80 264 Ft összértékben. (A vásárolt könyvek 
jegyzékét a csatolt ingóvagyon leltár tartalmazza). 

2.2.6. Ajándékozásra könyvek beszerzése: 17 350 Ft 
2021-ben  5 db könyvet vásároltunk 17 350 Ft értékben, amelyeket 2022-től adunk majd rendezvényeink 
előadóinak és programjaink külső segítőinek (a megvásárolt könyvek jegyzékét az ingó vagyonleltár 
tartalmazza).  

2.2.7. Irodaszer: 949 Ft 
10 db légpárnás borítékot vásároltunk 949 Ft-ért. 

2.2.8. Honlap karbantartása, fejlesztése és a SimplePay fizetési rendszer telepítése: 150 000 Ft 
Vállalkozói szerződés alapján az egyesületi honlap karbantartására, Joomla! weblap-szerkesztő frissítésére, a 
SimplePay online fizetési rendszer integrálására 150 000 Ft díjat fizettünk a Tel-e-universum Kft-nek. 

2.2.9. Egyszeri csatlakozási költség a SimplePay fizetési rendszerhez: 24 130 Ft 
Szerződést kötöttünk az OTP Mobil Kft-vel a SimplePay online fizetési rendszer használatáról, amelynek 
révén az MTBT honlapjáról bármely országból bankkártyával befizethető az egyesületi tagdíj, a pártoló tagi  
hozzájárulás és az adomány. Az egyszeri, kedvezményes csatlakozási költség díja 24 130 Ft volt. 

2.2.10. SimplePay online fizetési rendszer jutalék: 1 134 Ft 
A SimplePay online fizetési rendszerben beérkezett tagdíj- és adomány után az OTP Mobil Kft-nek fizetett 
jutalék összege 1 134 Ft volt. 

2.2.11. Könyvtári szekrény vásárlása: 183 624 Ft 
Az egyesületi könyvtár elhelyezését szolgáló könyvtári szekrényt (KSPS 04 A lemezszekrény 4 db polccal) a 
Széfek és Fémszekrények Kft-től vásároltuk bruttó 183 624 Ft-ért.  

2.2.12. Könyvtári szekrény helyszínre szállítása és összeszerelése: 27 305 Ft 
A könyvtár elhelyezését szolgáló szekrény Széfek és Fémszekrények Kft általi szállításának és 
összeszerelésének költsége 27 305 Ft volt. 

2021. évi összes kiadás 
2.2.1. - 2.2.12. tételek összesen:  612 931 Ft. 

! 

3. A 2021. évi gazdálkodási elvek teljesülésének értékelése  

A taggyűlés 2021. február 23-án a következőkben határozta meg a 2021. évi gazdálkodás elveit (zárójelben, 
dőlt betűvel azok teljesülésének értékelése):  

1. Az elnökség 2021. március 31-ig fogadja el az egyesület 2021. évi költségvetését és azt tegye 
elérhetővé az egyesület honlapján. 

(Az elnökség 2021. március 26-án elfogadta az éves költségvetést  és közzétette azt a honlapon.)  
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2. A taggyűlés felhívja az egyesület tagjait, hogy 2021. évi tagdíjukat az alapszabályban előírt 
időpontig, de legkésőbb február végéig fizessék meg, ezzel is elősegítve kellőképpen megalapozott 2021. 
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 az alapszabályban rögzített  tagdíjfizetési határidőt. 

(Az év során az elnök e-mailben többször felhívta a figyelmet tagdíjfizetésre. Augusztus 16-án az egyesület 
székhelyén lehetőséget biztosítottunk a tagsági díj készpénzes, személyes befizetésére azoknak, akik korábban 
nem tudták azt banki befizetéssel/átutalással rendezni. Október 20-án hat hónapot meghaladó 2021. évi 
tagdíjtartozása 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 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 tartozott a 2021. évi tagdíjával, összesen 37 000 forinttal, 
1 rendes tag pedig a 2020. és a 2021. évi tagdíjával, összesen 13 000 forinttal. Közülük senki nem reagált 
addig küldött e-mailjeinkre, nem mentette ki magát és nem kért fizetési halasztást. Ezért a november 15-i 
elnökségi ülés határozatának megfelelően az egyesület elnöke 8 egyesületi tagnak kiküldte az Alapszabály 
III/6. pontjában előírt fizetési felszólítást, 30 napos fizetési határidővel, s annak jelzésével, hogy ha a 
póthatáridőig nem történik meg a tagdíjfizetés, az elnökség kezdeményezi az érintettek tagsági 
jogviszonyának felmondását a 2022. évi rendes taggyűlésen. Az érintettek közül 7 fő rendezte 
tagdíjhátralékát, egy fő rendes tag változatlanul adós azzal. 

3. A gazdálkodás során továbbra is teljesüljenek a közhasznú jogállás következő erőforrás- és 
társadalmi támogatottsági mutatói: 1.) A 2020. és 2021. 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. 

(A fenti mutatók teljesültek.) 

4. Az elnökség és az egyesület tagjai népszerűsítsék az MTBT támogatását az SZJA 1 %-val, és 
lehetőség szerint személyi jövedelemadójuk 1 %-val maguk is támogassák az egyesületet. Az elnökség 
biztosítsa, hogy az egyesületnek 2019-ben 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. 12  fő támogatta 
egyesületünket, a beérkezett támogatás a 2019. évinek több, mint a négyszerese. A 2019-ben kiutalt SZJA 1 
% összeggel a jogszabályoknak megfelelően elszámoltunk.) 

5. Törekedni kell pártoló tag természetes és jogi személyek felvételére. 

(A pártoló tagság feltételeit honlapunk magyar és török nyelven egyaránt ismerteti. 2021-ban egy új pártoló 
tagot vettünk fel.)  

6. A taggyűlés kéri az egyesület tagjait, hogy anyagi lehetőségeik függvényében támogassák 
adományaikkal az egyesületet. 

(Összesen 38 907 Ft adományt kaptunk 9 egyesületi tagtól.) 

7. Az elnökség és a felügyelő bizottság éves beszámolóját, valamint a 2021. évről szóló számviteli 
beszámolót és a javaslatot a 2022. évi gazdálkodás elveire legkésőbb 2022. február végéig az éves 
rendes taggyűlés elé kell terjeszteni. 

(A fenti dokumentumok a 2022. március 1-jei rendes taggyűlésen előterjesztésre kerülnek.) 

Budapest, 2022. január 31. 
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3./A  sz. melléklet (OBH-beszámoló) technikai okokból külön fájlban található! 

3./B  sz. melléklet 

Az MTBT Felügyelő Bizottságának  véleménye az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2021. 
évi beszámolóról és közhasznúsági mellékletéről, valamint az egyesület 2022. évi gazdálkodási elveire 

vonatkozó elnökségi előterjesztésről 
—————————————— 

Jegyzőkönyv 

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

online üléséről 

Időpont: 2022. január 31.19 óra 

Résztvevők: Az ülésen Győri Anna Erika és Kovács József online, dr. Nagykáldi Attila offline formában vett 
részt. 

Az elnöki teendőket Kovács József látta el. 

1) Elnök megállapította, hogy 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 2021. évi számviteli beszámolójának és közhasznúsági mellékletének véleményezése 

2. Az MTBT 2022. évi gazdálkodásának elvei vonatkozó elnökségi előterjesztés véleményezése 

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

2022/01. számú MTBT FB határozat 

Az MTBT Felügyelő Bizottsága 2022. január 31.-i online ülésén a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú 
egyesület Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2021. évi beszámolóját és annak közhasznúsági 
mellékletét véleményezte és egyetértésével az MTBT taggyűlésének elfogadásra javasolja.  

2022/02 számú MTBT FB határozat 

Az MTBT Felügyelő Bizottsága 2022. január 31.-i online ülésén az MTBT 2022. évi gazdálkodásának 
elveire vonatkozó elnökségi előterjesztést véleményezte és egyetértésével az MTBT taggyűlésének 
elfogadásra javasolja.  

Budapest, 2022. február 8. 

Hitelesítő aláírások: 

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

Az elnökség beszámolója az MTBT 2022. évi rendes taggyűlésének 
az MTBT ingó vagyonáról a 2021. december 31-i helyzet szerint 

(elfogadta az elnökség 2022. január 31-i ülése) 

2021. december 31-én az egyesület ingó vagyona az alábbi 6  kategóriába tartozik: 

1.  Az MTBT könyvtárának 1- 520. 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.  

2021-ben az MTBT költségvetése terhére beszerzett könyvek (21 db) sorszám szerint az alábbiak: 449, 450, 
451, 452, 453, 457, 480, 481, 482, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 (felsorolásuk a 
csatolt jegyzékben). 

Az év végi tételes leltár eredménye: Az 520 darabos könyvállományból 28 kötet van kölcsönzésben, 
további 6 kötet esetében a nyilvántartásból nem állapítható meg a kölcsönző neve. A többi, leltárban 
szereplő kötet ténylegesen megvan. 

A kikölcsönzött 28 db könyv sorszáma: 89, 90, 99, 101, 103, 143, 144, 153, 171, 189, 217, 220, 233/1, 249, 
281, 296, 310, 350, 396, 399, 403, 411, 430, 442, 446, 448, 456, 465. 

Ismeretlen, a kölcsönzési nyilvántartásban nem szereplő kölcsönzőnél lévő 6 db könyvtári kötet: 
267. Baydur: Szemek barna vizei 
371. Andric: Omér pasa 
114. Safak: A város tükrei 
178. Várady Géza – Laky Imre: Novibazar – Szandzsák-Plevlje (Rajzok, elbeszélések és útleírások 
Törökország Novibazári Szandzsákjából az okkupációtól az annekszióig terjedő időből) (Pátria, 1912) 
182/1 és 182/2 Kállay Béni: A szerb felkelés története 1807-1810. I-II. Thallóczy Lajos előszavával. (MTA 
kiadása, 1909.) 

2. A ”Magyar honvédtábornokok oszmán szolgálatban — Guyon Richárd és Kmety György —
Hursid pasa és Iszmail pasa” c. könyv 50 példánya (46 db a székházban, 4 db az egyesület elnökénél).  
A 2021. évi felhasználás jegyzékét mellékeljük. 

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

4. A 2021. december 31-ig a rendezvényeink előadói és támogatóink számára vásárolt, még fel 
nem használt 21 db könyv (a mellékelt jegyzék szerint) 

5.  Ajándékozásra és könyvtári pótlásra tartalékolt 26 db könyv, amelyeket adományként kaptunk 
az isztambuli Magyar Kulturális Intézettől (15 db) és Kollár János egyesületi tagunktól (11 db) — a 
mellékelt jegyzék szerint 

6.  A 2021-ben vásárolt KSPS04A könyvtári lemezszekrény (beszerzési ára 183.624,-Ft) 

Az 1-6. kategóriában felsorolt ingó vagyon — a fentiekben jelzett 6 könyvtári kötet kivételével — 
ténylegesen megvan.  Az egyesületnek a fentieken túlmenően más ingó vagyona nincs.  

Budapest, 2022. január 31.  

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

 .12



Az MTBT 2021. évi költségvetése terhére 
az egyesületi könyvtár számára vásárolt  könyvek jegyzéke (21 db) 

449. Simon Róbert: Iszlám kulturális lexikon 

450.  Sudár Balázs: A Palatics-kódex török versgyűjteménye 1588–1589 ― Török költészet és zene a   
 XVI. századi hódoltságban 

451. Csáki Éva: Magyar-török szótár (2019. harmadik, bővített, javított kiadás) 

452. Csáki Éva: Török-magyar szótár (2019. negyedik, bővített, javított kiadás) 

453.  Pécs története III. A hódoltság korában (1543–1686) 

457.  Nacsinák Gergely: A Tigris tíz szeme 

480. Szathmári Botond: Az iszlám vallás — Alapjai, irányzatai és misztikus útja 

481. Jany János: Klasszikus iszlám jog — Egy jogi kultúra természetrajza 

482. Kelemen András: Ablak a török világra — Török népek sokszínű világa 

501. Ezeregy nappal meséi - Kilencvennyolc török népmese Kúnos Ignác lejegyzésében 

502. Sárközy Miklós (szerk.): Vámbéry 

503. Simon Róbert: Politika az iszlámban — a muszlim társadalom anatómiája 

504. Abu Bakr Muhammad b. Jafar al-Naršakhi: Bukhara története 

505. Anna Vanzan: Perzsia (Évezredek kincsei sorozat) 

506. Alfredo Rizza : Asszíria és Babilónia (Évezredek kincsei sorozat) 

507. Francesca Romana Romani : Az ősi Iszlám (Évezredek kincsei sorozat) 

508. Kovács S. Tibor: Janicsárpuska, türkiszes kard és rubintos bot — Oszmán-török fegyverek a Magyar 
 Nemzeti Múzeumban  

509. Szilasi László: Tavaszi hadjárat 

510. Rédei Károly: Őstörténetünk kérdései 

511. Dobrovits Mihály: Jurták és az EBESZ között — Iszlám és nemzetépítés a volt Szovjetunió szunnita  
 iszlám többségű régióiban 

512. Kovács Máté Gergely (szerk.): Konstantinápoly Budapesten 

Jegyzék  
a rendezvényeink előadói és támogatóink számára 2021. december 31-ig vásárolt könyvek  

felhasználásáról 

2020. december 31-én a következő 25 kötet állt rendelkezésünkre:  
1-3.  Orhan Pamuk: Isztambul 
4-6.  İlber Ortaylı: Isztambuli történetek 
7-9.  Peter Frankopan: Selyemutak - Egy új világtörténet 
10-11.  Ahmet Hamdi Tanpınar: Belső béke 
12.  Feuer István: A csodálatos Firenze történelme és műemlékei 
13-14.  “Lechner összes” 
15-18.  Orhan Pamuk: Furcsaság a fejemben 
19-22.  Orhan Pamuk: Cevdet bey fiai 
23-25.  Orhan Pamuk: Az ártatlanság múzeuma 

A fentiekből 2021-ben átadtunk a rendezvényeink előadóinak 9 kötetet:  
3 db  Frankopan: Selyemutak (Katona Csaba, Nacsinák Gergely, Kincses-Nagy Éva) 
1 db  Ortayli: Isztambuli történetek (Radnóti Klára) 
2 db  Lechner összes (Szőllőssy Balázs, Ninkov Olga) 
1 db  Feuer: A csodálatos Firenze történelme és műemlékei (Fodor Pál) 
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2 db  Tanpınar: Belső béke (Vásáry Istvánnak — átadás folyamatban, Fodor Gábor) 

A 2021. évi költségvetésből 5 db könyvet vásároltunk: 
1.  Alfredo Rizza: Asszíria és Babilónia 
2. Francesca Romana Romani : Az ősi Iszlám 
3-5.  Kovács Máté Gergely (szerk.): Konstantinápoly Budapesten 

További felhasználásra rendelkezésre álló könyvek 2021. dec. 31-én (21 db): 
1-3.  Orhan Pamuk: Isztambul 
4-5.  İlber Ortaylı: Isztambuli történetek 
6-9.  Orhan Pamuk: Furcsaság a fejemben 
10-13.  Orhan Pamuk: Cevdet bey fiai 
14-16.  Orhan Pamuk: Az ártatlanság múzeuma 
17. Alfredo Rizza : Asszíria és Babilónia 
18. Francesca Romana Romani : Az ősi Iszlám 
19-21. Kovács Máté Gergely (szerk.): Konstantinápoly Budapesten 

Jegyzék 
a “Magyar honvédtábornokok oszmán szolgálatban — Guyon Richárd és Kmety György — Hursid 

pasa és Iszmail pasa ” c. könyv példányainak 2021. évi felhasználásáról 

A 2020. december 31-i leltár szerint a könyvből 46 példánnyal rendelkeztünk. 
Ajándékba kaptunk az isztambuli Magyar Kulturális Intézettől 5 példányt. 
2021-ben ajándékba adtunk 1 kötetet (Hédi Eszter) 

2021. december 31-én rendelkezésre áll 50 példány. 
Új egyesületi tagoknak 2022-ben átadandó példányok: 

1. Páli Valéria 
2. Rév András 
3. Sebestyén Lászlóné 
4. Nyitrai Mariann 
5. Gonda István 
6. Varga Gabriella 
7. Kollár János 

Jegyzék  
adományként kapott, ajándékozásra és könyvtári pótlásra tartalékolt könyvekről 

Adomány 2021-ben  az isztambuli Magyar Kulturális Intézettől (15 db): 
1. Seres István: Thököly Imre és Törökország 
2-3. Hermann Róbert: Lajos Kossuth ve 1848-49 yıllarında Macar özgürlük savaşı 
4-8. R. Várkonyi Ágnes: Zrínyi Ilona “Európa legbátrabb asszonya 
9-15. Mikes Kelemen, Rodostó magyar krónikása 

Adomány 2021-ben Kollár Jánostól (11 db):  
1-4.  Hermann Róbert: Lajos Kossuth ve 1848-49 yıllarında Macar özgürlük savaşı 
5. Erődy Béla: A török küldöttség emlékkönyve 
6.  Tarik Buğra: Állva akarok maradni  
7. Vecdet Erkun: Budapesttől Ankaráig 
8. Rásonyi László: Tarihte Türklük 
9.  Macarlar ve Tuna hakkında yazılan şiirler 1300 - 2000 
10. Thirteenth International Congress of Turkish Art 
11.  Yalvaç Ural: Szemeszarv és Nyomafényes 

További felhasználásra rendelkezésre álló könyvek 2021. dec. 31-én: 26 db 

Budapest, 2022. január 31. 
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5. sz. melléklet 

Az MTBT Felügyelő Bizottságának beszámolója 2021. évi tevékenységéről 

  
A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület Felügyelő Bizottsága (FB) az Egyesület 
Alapszabályának 7. pont c.) bekezdésében foglalt hatáskörében, saját Ügyrendje szerint eljárva 
tevékenykedett. Nyomon követte az Egyesület tevékenységét, vizsgálta a hatályos jogszabályoknak és belső 
szabályzatoknak megfelelő működését. Az FB tagjai szoros 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 szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan 
és eredményesen működött, erőforrásait a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól 
megvédte. Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott céloknak, feladatoknak megfelelően 
tevékenykedett, az Elnökség a járványhelyzet alakulását szem előtt tartva továbbra is az online előadásokat, 
e-könyvek és tanulmányok terjesztését helyezte előtérbe. 

Az Egyesület nyilvántartásai naprakészek, bejelentési, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségei határidőre 
teljesültek. A házipénztár év végi záráskor elvégzett tételes ellenőrzése szerint a pénzkezelés az Egyesület 
hatályos Pénzkezelési szabályzata szerint történik, a bizonylatok az alaki és tartalmi normáknak megfelelnek, 
a pénztárjelentések helyesek, a kimutatott készpénz állomány a nyilvántartással egyezik. A szúrópróba 
szerűen vizsgált bizonylatok alapján az FB meggyőződött a mérleg alátámasztásának szabályszerűségéről, 
megállapította, hogy a könyvelt adatok léteznek és ellenőrizhetők, időbeli elhatárolásuk szabályszerű, az 
éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképet mutat.   

Az FB az év során szabálytalanságot, vagy az Egyesület érdekeit sértő cselekményt nem tárt fel. A személyes 
adatok nyilvántartása és kezelése az „Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat” szerint történt, az 
adatkezelésben érintettek panasszal nem éltek, adatvédelmi incidensről az FB Elnöke nem értesült.  Az 
Egyesület tagjai az MTBT működéséről, a testületi döntésekről, a különböző beszámolókról és egyéb 
fejleményekről a honlapon keresztül teljes körű tájékoztatást kaptak. 

A 2021. évi gazdálkodás elveiről szóló taggyűlési határozatban foglaltakat az Elnökség szigorú, takarékos 
költségvetési gyakorlattal érvényesítette. Az Egyesület pályázati támogatásban az elmúlt négy évben nem 
részesült, működését tagdíjbefizetésekből, 1% SZJA felajánlásokból és pénzadományokból származó 
bevételei fedezték. Mérleg szerinti eredménye aktívumot mutat, a közhasznú jogállást továbbra is sikerült 
megőriznie. Az Egyesület vagyoni helyzete és várható bevételei a 2022. évi működéshez kellő fedezetett 
biztosítanak.  
  
Az FB az Egyesület 2021. évi gazdálkodásáról készült, az Országos Bírósági Hivatalnak szóló számviteli 
beszámolót és annak közhasznúsági mellékletét, valamint az MTBT 2022. évi gazdálkodási elveire 
vonatkozó elnökségi javaslatot véleményezte, mindkét előterjesztéssel egyetértett és az MTBT 
taggyűlésének javasolja azok elfogadását. 

Kérem a taggyűlést a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadására.  

Budapest, 2022. február 8. 

               Kovács József sk. 
FB elnök 
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6. sz. melléklet 

Tájékoztatás a 2020-2021. évi, hat hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tag 
tagsági jogviszonyának felmondásával kapcsolatos eljárásról 

(elfogadta az elnökség 2022. január 31-i ülése) 

1 fő rendes egyesületi tag (Vígh István) több, mint 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkezik. 
Tagdíjtartozása 2020-ban 6000, 2021-ben 7000, azaz összesen 13 000 Ft. Sem a tavalyi, sem az idei fizetési 
felszólításra nem válaszolt. A 2021. november 16-i fizetési felszólításban szereplő 30 napos póthatáridőig 
tartozását nem rendezte.  

Az elnökség 2021. január 21-i ülésén határozott arról, hogy kezdeményezi az érintett tagsági jogviszonyának 
felmondását az egyesület taggyűlésén, amely az alapszabály értelmében arról titkos szavazással dönt. Az 
elnökség a 2021. február 23-i rendes taggyűlést tájékoztatta arról, hogy titkos szavazást igénylő kérdések 
konferencia (online) taggyűlésen csak akkor tárgyalhatóak, ha a titkos szavazás lebonyolításának technikai 
feltételei biztosítottak, s ezeket a feltételeket a februári online taggyűlésen nem tudja biztosítani. A taggyűlés 
egyetértett azzal, hogy az elnökség az érintett rendes tag jogviszonyának felmondására vonatkozó javaslatát 
az első olyan taggyűlésen terjessze elő, amelyet személyes részvétel mellett tartunk. E jövőbeni taggyűlés 
döntéséig az érintett tagsági jogviszonya nem változik, s ha a tagdíjhátralékot e taggyűlés időpontját 
legkésőbb 30 nappal megelőzően rendezi, az elnökség automatikusan eláll a jogviszony felmondásának 
kezdeményezésétől. 

Az elnökség 2022. január 31-i ülésén egyhangúlag határozott arról, hogy előterjeszti Vígh István 
rendes tag tagsági jogviszonyának felmondására vonatkozó javaslatát az egyesület első olyan 
taggyűlésén, amelyet személyes részvétel mellett tartunk.  
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7. sz.melléklet 

Tájékoztatás a 2022. első félévi egyesületi programokról 
(elfogadta az elnökség 2022. január 31-i ülése) 

A pandémia miatt az év első felére online előadásokat tervezünk, s a közegészségügyi helyzet alakulását 
figyelembe véve az elnökség később dönt majd a második félév programjáról. 

Online előadásaink 2022. első félévében  
(az előadások kezdete: 18:30 óra) 

január 18.  

Sándor Klára: A székely írás szerepe a magyar kultúrtörténetben 

február 14.  

Sárközy Miklós: Narsakhí: Bukhara története 

március 22. 

Somfai Kara Dávid: Dél-szibériai török népek és folklórjuk 

április 21.   

Stipich Béla Tamás: A hettita civilizáció 

május 17.  

Tinku-Szathmáry Balázs: Gőzhajóval a Dunán Bécsből Konstantinápolyig 

június 14. 

egyeztetés alatt 
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8. sz. melléklet 

A Magyar-Török Baráti Társaság elnökségének javaslata a 2022. évi rendes taggyűlésnek  
az MTBT 2022. évi gazdálkodásának elveiről 

(elfogadta az elnökség 2022. január 31-i ülése) 

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

“A taggyűlés 2022. március 1-jei határozata a 2022. évi gazdálkodás elveiről 

1. Az elnökség 2022. március 31-ig fogadja el az egyesület 2022. évi költségvetését és azt tegye elérhetővé az 
egyesület honlapján.  

2. A taggyűlés felhívja 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. 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 

3. A gazdálkodás során továbbra is teljesüljenek a közhasznú jogállás következő erőforrás- és társadalmi 
támogatottsági mutatói: 1.) A 2021. és 2022. 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, és lehetőség szerint 
személyi jövedelemadójuk 1 %-val maguk is támogassák az egyesületet. Az elnökség biztosítsa, hogy az 
egyesületnek 2020-ban kiutalt SZJA 1 %-os támogatás a jogszabályoknak megfelelően kerüljön felhasználásra 
és arról határidőre, szabályosan megtörténjen az elszámolás az adóhatóság felé. 

5. Törekedni kell pártoló tag természetes és jogi személyek felvételére.  

6. A taggyűlés kéri az egyesület tagjait, hogy anyagi lehetőségeik függvényében támogassák adományaikkal az 
egyesületet. 

7. Az elnökség és a felügyelő bizottság éves beszámolóját, valamint a 2022. évről szóló számviteli beszámolót és 
a javaslatot a 2023. évi gazdálkodás elveire legkésőbb 2023. február végéig az éves rendes taggyűlés elé kell 
terjeszteni. “ 

 Budapest, 2022. január 31. 
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9. sz. melléklet:  

A Magyar-Török Baráti Társaság elnökségének javaslata a 2022. évi rendes taggyűlésnek  
tiszteletbeli tag megválasztására 

(elfogadta az elnökség 2022. január 31-i ülése)  

A tiszteletbeli tagságról az egyesület Alapszabálya III. fejezetének 3. pontja az alábbiak szerint rendelkezik: 

“Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – a Taggyűlés felkérése alapján – az a személy, aki az Egyesület érde- 
kében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti. 

A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. A tiszteletbeli tag a Taggyűlésen csak ta- 
nácskozási joggal vehet részt, tisztségre – a tiszteletbeli tisztségek kivételével – nem választható, szavazati 
joga, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. Köteles betartani az alapszabály rá vonatkozó rendelkezéseit, és nem 
veszélyeztetheti a célok megvalósulását. 

Tiszteletbeli tag felvételéről a Taggyűlés dönt. A tagság a felkérés elfogadásával jön létre.” 

Az egyesület elnöksége 2022. január 31-i ülésén egyhangúlag határozott arról, hogy javasolja a 
taggyűlésnek Dr. Adem Dalgıç megválasztását az MTBT tiszteletbeli tagjának. Az elnökség szerint a 
jelölt a tiszteletbeli tagság feltételeinek megfelel. A jelölt február 2-án előzetesen úgy nyilatkozott, hogy 
megválasztása esetén a tiszteletbeli tagságot elfogadja. 

Dr. Adem Dalgıç  
életrajza 

1961-ben született Tekirdaǧban (Rodostó).  

1985-ben szerzett diplomát az Isztambuli Egyetem orvostudományi karán. 2009-ig idegsebészként dolgozott.  

2009. és 2014. között Tekirdaǧ város polgármestere, egyben a Trákiai Polgármesterek Szövetségének 
elnöke.  

A város vezetőjeként segítette egyesületünk programjainak lebonyolítását és tevékenységét Tekirdaǧban.  

2021-től a Tekirdaǧi Magyar Baráti Társaság elnöke. 

A Rákóczi- és Mikes-kultusz megőrzése, a Tekirdaǧ és a város magyarországi partnerei közötti 
együttműködés fejlesztése, a magyar-török kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként 2013-ban megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést.
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