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1. NYITÓ ÁHÍTAT – IGEOLVASÁS, IMÁDSÁG (GÁNCS PÉTER) 

Az ülést Gáncs Péter nyitotta meg a Jóel 2,1b és a 2Pt 3,13 igeszakaszok felolvasásával és egy rövid imádsággal. 

2. JELENLÉT MEGÁLLAPÍTÁSA, KIMENTÉSEK, HATÁROZATKÉPESSÉG, NAPIREND ELFOGADÁSA, 
JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ ÉS A HITELESÍTŐK FELKÉRÉSE (PECSUK OTTÓ) 

Pecsuk Ottó megállapította az ülés határozatképességét. Az ülésen jelen volt: Galsi Árpád, Gáncs Péter, Gér 
András, Göndöcz Miklós, Hecker Walter, Imrényi Tibor, Kertai-Szabó Ildikó, Körmöczi Richárd, Marosi Nagy 
Lajos, Nagy Ernő, Ócsai Tamás, Pecsuk Ottó, Pintér Imre, Szent-Iványi Ilona, Tonhaizer Tibor, Vásárhelyi Judit, 
Zsugyel János. Kimentését kérte: Papp János, Szabó György, Tímár Gabriella. Az ülésen szavazati joggal az 
Alapítók képviselői rendelkeznek, a kurátorok és elnökségi tagok nem, csak abban az esetben, ha egyúttal az 
Alapítót is képviselik. 

A napirendet a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. A jegyzőkönyv vezetésére Pecsuk Ottó felkérte Göndöcz 
Miklóst, az MBTA munkatársát. Az előző kuratóriumi ülés jegyzőkönyve a vírushelyzet okozta nehézségek 
miatt még nincs aláírva, ezért postán, válaszborítékkal együtt fogjuk kiküldeni a hitelesítőknek. A mai ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére Pecsuk Ottó felkérte Marosi Nagy Lajost és Hecker Waltert. 

3. ELNÖKI BESZÁMOLÓ (GÁNCS PÉTER) 

Gáncs Péter röviden beszámolt az MBTA idei évéről. A beszámoló hosszabb, írásos változatát előzőleg 
kiküldtük, és a jegyzőkönyv mellékletében olvasható. 

4. FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ (PECSUK OTTÓ) 

Pecsuk Ottó részletesen beszámolt az MBTA idei tevékenységéről. A hosszabb, írásos változatot előzőleg 
kiküldtük, megtalálható a jegyzőkönyv mellékletében. A szóbeli beszámolóban megemlékezett a közelmúltban 
elhunyt Szemerei Zoltánról, aki sokáig volt a Bibliatársulat pénzügyi felügyelője, és élete végéig igazi 
támogatója is maradt. Temetése a közeljövőben lesz. 

A beszámoló és az azt követő kérdések után az Alapítók képviselői szavaztak mindkét beszámoló 
elfogadásáról. A testület mindkét beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

5. AZ MBTA TÁRGYÉVI BIBLIATERJESZTÉSE, ÉS A 2021. ÉVI KIADÓI TERV (GALSI ÁRPÁD) 

Galsi Árpád beszámolt a Kálvin Kiadó idei értékesítési adatairól, az idén megjelent könyvekről, és a jövő évi 
kiadói tervről. 

Az értékesítés szempontjából az idei évre a koronavírus rányomta a bélyegét. A visszaesés inkább a nagy 
egyházi találkozókhoz kötődő bibliamissziós eseményekkel kapcsolatban látszik jobban, mint az egyéni 
értékesítésen. Idén a Károli mellett a szövegválogatások is kevésbé fogytak. A helyzethez képest nem rosszak 
az értékesítések, de nem is ideálisak. 

Az idén megjelent könyvekről már szó esett a főtitkári beszámolóban. A következő évi tervekkel kapcsolatban 
elmondta, hogy a Károli tördelése jövő év elején megkezdődik, sajnos sokat kellett várnunk a 
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bibliatördelésben járatos szakemberre. Készül a deuterokanonikus könyvek magyarázatos kiadása, 
előkészületben az apokrifek, és a Harmattal közösen kiadandó ifjúsági Biblia. 

A beszámolóhoz Pecsuk Ottó hozzáfűzte, hogy a FireBible magyar kiadása, amely a mi szövegünket használja, 
már nyomdában van, várhatóan jövőre megjelenik. 

A beszámolót az Alapítók képviselői egyhangúlag elfogadták. 

6. A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ MBTA 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL (ZSUGYEL JÁNOS) 

Zsugyel János ismertette a Számvizsgáló Bizottság tavaszi jelentését, amelyet előre kiküldtünk, és a 
mellékletben olvasható. 

7. JELENTÉS AZ 1%-OS SZJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉRŐL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL (ZSUGYEL JÁNOS) 

Zsugyel János ismertette az 1%-os SZJA támogatás összegét és felhasználását. Az előre kiküldött kimutatás a 
mellékletben található. 

8. ELŐTERJESZTÉS AZ MBTA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (ZSUGYEL JÁNOS) 

Zsugyel János ismertette a jövő évi költségvetés tervezetét, valamint elfogadásra ajánlotta azt. A tervezetet 
előre kiküldtük, és a mellékletben olvasható. 

Az Alapítók képviselői a Számvizsgáló Bizottság 2019. évi jelentését, az 1%-os SZJA tájékoztatást, valamint az 
MBTA 2021-es tervezett költségvetését egyhangúlag elfogadták. 

9. EGYÉB ÜGYEK 

A következő kuratóriumi ülés márciusban várható, melynek tervezett időpontja: 2021. márc. 16.  

Jövőre tisztújítás is esedékes, ezzel kapcsolatban az Alapítókat hivatalos levélben fogjuk keresni. Pecsuk Ottó 
kérte a leköszönő kurátorokat, hogy amennyiben lehetséges, vegyenek részt a megfelelő utódok 
kiválasztásának folyamatában, egyúttal megköszönte a jelenlévőknek a részvételt. 

11. ZÁRÓ IMÁDSÁG (VÁSÁRHELYI JUDIT) 

Az ülést Vásárhelyi Judit zárta imádsággal.  

 
Budapest, 2020. december 8. 
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